
รายงานการประชุมติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 9/2565  
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ  
ชั้น 3 อาคาร ๗ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

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

ผู้มาประชุม  

1. นางวิมล   บ้านพวน นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) 
2. นางอัญชุรีย์  บุญมาประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวภารินี หงษ์สุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
4. นายธีรพงษ์  คำพุฒ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
5. นางสาวกมลนิตย์ มาลัย  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
6. นางอรอุมา  โภคสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
7. นางสาววรรณชนก ลิ้มจำรูญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
8. นางสาวเบญจวรรณ ยี่คิ้ว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติติการ 
9. นางสาวจิรนันท์ สุวะไกร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
10. นางสาวปราณี พงษ์จินดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11. นางสาวเนตรชนก รัตนเนตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12. นางสาวปิยวดี  พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
13. นางสาวประภัสสร นุชนิยม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
14. นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
15. นางสาวณัฏฐ์พัชร์ กุญแจทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
16. นางสาวจีรวรรณ จีนปรุ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
17. นางสาวสโรชา เถาเอ่ียม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
18. นางสาวจันจิรา ทรัพย์อาภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
19. นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐ์สกุล นักจัดการงานทั่วไป 
20. นางสาวณภาภัช สณศิริ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
21. นางสาวกรกมล ปรปักษ์ขาม นักวิเทศสัมพันธ์ 
22. นางปิยนันท์ เกตุตรีกรณ์ พนักงานพิมพ์ ส 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

  รายงานการประชุมรายงานผลตัวชี ้ว ัดคำรับรองการปฏิบัต ิราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
ครั้งที่ 8/2565 เมื่อ 8 มิถุนายน 2565 

  มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2565 

 



วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  3.1 รายงานผลการวิเคราะห์ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา เพ่ือประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง 

ตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน 

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย    

1.6 อัตราส่วน
การตายมารดา
ไทย ต่อการเกิด
มีชีพแสนคน ไม่
เกิน 17 
(กลุ่มอนามัยแม่
และเด็ก) 

ระดับ 1 วิเคราะห์สถานการณ์ตัวช้ีวัด (1) ✓  1. มีกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็น
ระบบและเป็นรูปธรรมที ่ช ัดเจน ม ีการ
กำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 
และมี SOP ที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้
จริง 

2. มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่สามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลอย่าง ครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำ และ
ทันต่อสถานการณ์ 

3. ม ี  Dashboard ท ี ่สามารถแสดงผลการ
วิเคราะห์ผลดำเนินงานท่ีสามารถติดตามผล
การดำเนินงานและ update สถานการณ์
การดำเนินงานได้แบบรายเดือน 

4. มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานใน
ระดับ WHO Region ระดับ ASEAN มีการ
รายงานในระดับนานาชาติเพื่อเปรียบเทียบ
ผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งมีข้อตกลงใน
ระดับโลก (SDGs) ในการขับเคลื่อนลดการ
ตายมารดาของโลก 

1. เนื่องจากข้อจำจัดของการ
รายงานข้อมูลแบบ
รายบุคคล ทำให้การ
รายงานข้อมูลการตายบาง
รายล่าช้า เนื่องจากการ
วิเคราะหส์าเหตุการตาย
เป็นเรื่องบอบบาง
ละเอียดอ่อน จึงต้องมีการ
วิเคราะห์ที่ครบถ้วน 
ถูกต้อง และเป็นความลับ 
เพื่อรักษาผลประโยชน์แก่
ประชาชนและบุคคลากร
ทางการแพทย์ 

2. การรายงานข้อมูลการตาย
ต่างด้าวยังไมค่รบถ้วน 
ครอบคลมุ 

3. ไม่ใช่ระบบ Real-time  

เชื่อมข้อมูลการตาย
แบบ Real-time 
กับระบบรายงาน
การตายของ
ทะเบียนราษฎร เพื่อ
การรายงานที่
ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 

ระดับ 2  มาตรการ/ประเด็นความรู้ C/SH (1) ✓  1. เป็นตัวช้ีวัดวัดผลการดำเนินงานในระดับ
สากล ผู้บริหารเห็นความสำคัญของการ
ติดตามผลการดำเนินงาน จึงมีการออก
มาตรการที่ชัดเจนระดับประเทศ เขต 
จังหวัด 

2. มีการวิเคราะหส์ถานการณ์เพื่อออก
มาตรการที่ทันท่วงที ตรงตามสาเหตุ และ
ทุกมาตรการดำเนินงานต้องผ่านการ

ในบางพื้นที่การออก
มาตรการการดำเนินงานเพื่อ
ลดการตายมารดาต้องออก
มาตรการในระดับพื้นท่ีอย่าง
แท้จริง เนื่องจากปัญหา
ทางการเดินทาง การขนส่ง 
การคมนาคม ภูมิประเทศ/
เศรษฐกิจ/สังคม/ วัฒนธรรม 

การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุข
อย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีที่
มีปัญหา 
 



ตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน 

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย    

วิเคราะหจ์ากคณะกรรมการระดับชาติทุก
ครั้ง (คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก
ระดับชาติ) 

3. ด้านวิชาการ ความรู้ และมาตรฐานการ
ดำเนินงาน มีการประสานความร่วมมือและ
บูรณาการร่วมภาคีเครือข่ายและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเช่น ราชวิทยาลัยสตูิแห่ง
ประเทศไทย แพทย์สภา มหาวิทยาลัย
แพทย์ รวมถึงโรงเรียนแพทย์ท่ัวประเทศใน
การออกมาตรการ ออกแนวทางปฏิบัติใน
การดำเนินงาน CPG ต่างๆ รวมถงึการให้
คำแนะนำด้านความรู้ที่เกีย่วข้องแก่
ประชาชน  

ขนบธรรมเนยีมประเพณี/
การศึกษา ความรู้ ความเช่ือ/
ความไมส่งบของพื้นที่ รวมไป
ถึงระบบบริการสาธารณสุขที่
ขาดความเข้มแข็งในบางพื้นที่
อีกด้วย 

ระดับ 3  ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน (1) ✓  มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ชัดเจน
และสามารถปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานได้
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 

-  

ระดับ 4  ผลผลิตตามมาตรการ  
4.1 ลดการตายมารดาจากการตดิเช้ือโควิด-
19/ลดการตายจากตกเลือด (0.5) 
 
4.2 ผลผลติครบตามกำหนด (0.5) 

✓  มาตรการดำเนินงานท่ีกำหนดชัดเจนและ
สามารถปฏิบัตไิด้จริง ส่งผลให้ผลผลิตเป็นไป
ตามมาตรการที่กำหนดสามารถลดการตาย
มารดาจากการติดเชื้อโควดิ 19 สามารถอัตรา
การป่วยตายจากการติดเชื้อโควดิ 19 
เนื่องจากการขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนในหญิง
ตั้งครรภ์ มีการติดเชื้อแต่การตายลดลง
ตามลำดับ และสามารถลดการตายจากตก
เลือดได้เมื่อเทียบกับปีที่ผา่นมา 

- ปรับเพิ่ม/ลด
มาตรการดำเนินงาน
ในปีถัดไปเช่น 
- ฝากครรภ์คุณภาพ 
- ฝากครรภ์ก่อน 12 
สัปดาห ์
- หญิงตั้งครรภ์และ
ครอบครัวได้รับ
ความรู้ในระหว่าง
ตั้งครรภ์และหลัง
คลอด 
- หญิงตั้งครรภไ์ดร้ับ
ข้อมูลวิธีการคลอด
ประกอบการ



ตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน 

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย    

ตัดสินใจก่อนคลอด 
เพื่อลดการผ่าตัด
คลอดที่ไม่จำเป็น 

ระดับ 5  อัตราส่วนการตายมารดาไทย (1)  ✓ - จากการจำแนกสาเหตุการ
ตายมารดาพบว่า ร้อยละ 46 
ของมารดาตายมาจากสาเหตุ
ทางอ้อม และร้อยละ 13 
ของมารดาตายไมส่ามารถ
ระบุสาเหตไุด้ แสดงให้เห็นว่า
สาเหตุการตายหลักมาจาก
สาเหตุทางอ้อมที่เป็นโรค 
อายุรกรรมเป็นส่วนใหญ่  
อันเนื่องมาจากมารดาตดิเช้ือ 
โควิด 19 กระตุ้นให้โรค
ประจำตัวเกิดความรุนแรง 
และก่อให้เกิดความตาย 
รองลงมาคือการตายจาก
สาเหตุตกเลือด นอกจากนี้ยัง
พบว่าความดันโลหิตสูงยัง
เป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทำให้เกิด
การตายมารดาอีกจำนวน
หนึ่ง ซึ่งสาเหตุของความดัน
โลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ยังไม่
ทราบแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่า
อาจเกิดจากการพัฒนาของ
รกที่ผิดปกติ ซึ่งสาเหตุการ
ตายนี้ยังสมัพันธ์กับช่วงเวลา
การเสยีชีวิตของมารดา 
กล่าวคือร้อยละ 50 ของการ
เสียชีวิตเกดิที่ระยะหลังคลอด 

1. สรา้งความมั่นคง
และความ
ปลอดภัยด้าน
หน้าท่ีการงาน 
สร้างขวัญ
กำลังใจโดย
พิจารณาความดี
ความชอบให้แก่
เจ้าหน้าทีเ่พื่อลด
การโยกย้ายสาย
งานอยู่บ่อยครั้ง 

2. เพิ่มงบประมาณ
ในการพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรระบบ
บริการ คลังเลือด 
คลังยา และ
เทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

3. ลดการผ่าคลอด
เพื่อลดการตาย
มารดาจากการ
ตกเลือดหลัง
คลอดที่เกิดจาก
จากมดลูกไมห่ด
รัดตัว ภาวะรก
เกาะตดิ อันมี



ตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน 

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย    

นอกจากน้ียังพบว่าการตาย
จากการตกเลือดหลังคลอด
เกิดจากมดลูกไม่หดรัดตัว 
ภาวะรกเกาะตดิ อันมีสาเหตุ
มาจากการผ่าตดัคลอดซ้ำ
จากท่ีเคยผ่าตัดคลอดในการ
ตั้งครรภ์ก่อน ซึ่งปัจจุบัน
อัตราการผ่าท้องคลอดมี
แนวโน้มพบไดม้ากขึ้น ซึ่ง
สัมพันธ์กับการตายมารดาใน
ส่วนของวิธีการคลอดโดย
พบว่าร้อยละ 43 ของการ
ตายมารดาเกดิจากการผ่าตัด
คลอด นอกจากน้ียังพบว่า
ร้อยละ 42 ของการตายมา
จากแม่ขาดความรู้ และปัจจัย
ทางด้านคุณภาพของระบบ
บริการและศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีโดยร้อยละ 34 
ของปัญหาส่วนใหญ่มาจาก
ผู้ปฏิบัติงานมีไมเ่พียงพอ  
ขาดประสบการณ์และทักษะ 
อันเนื่องมาจากภาระงานการ
โยกย้ายเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานอนามัยแม่และ
เด็กไปให้บริการด้านอื่นๆ 
นอกจากน้ีการให้บริการงาน
อนามัยแม่และเด็กยังเป็นงาน
ที่ละเอียดอ่อน มีความเสี่ยง
ต่อการถูกฟ้องร้องสูงแต่ไมไ่ด้

สาเหตุมาจาก
การผ่าตัดคลอด
ซ้ำจากที่เคย
ผ่าตัดคลอดใน
การตั้งครรภ์ก่อน 

 



ตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน 

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย    

รับการพิจารณาความดี
ความชอบ เป็นผลใหเ้กิดการ
โยกย้ายสายงานอยู่บ่อยครั้ง 

 
1.7 ร้อยละ
ของเด็กปฐมวัย 
มีพัฒนาการ
สมวัย (ร้อยละ 
89) 
(กลุ่มอนามัยแม่
และเด็ก) 

ระดับ 1 วิเคราะห์สถานการณต์ัวช้ีวัด (1) ✓  1. มีข้อมูลในระบบ HDC service และ MICS 
ทำให้เห็นสถานการณ/์ แนวโน้มผลการ
ดำเนินงาน 

2. มีระบบรวบรวมและจัดเก็บเปน็ฐานข้อมูล
การดำเนินงาน 

- - 

ระดับ 2 มาตรการ/ประเด็นความรู้ C/SH  (1) ✓  1. มีสื่อความรู้ที่ครอบคลมุกลุ่มเปา้หมายและ
เผยแพรผ่่านหลากหลายช่องทาง 

2. มีหลักสูตร E-learning สำหรับบุคลากรใน
การพัฒนาความรู้และทักษะ 

- การกระจายสื่อสิ่งพิมพ์ยัง
ไม่ครอบคลุมในบางพื้นที ่

- 

ระดับ 3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน (1) ✓  1. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน 
อาทิ ประชุมติดตามผ่านระบบ Video 
Conference / พัฒนาหลักสูตร E-
learning 

2. มีระบบบริการแบบ one stop service 
และบริการ telemedicine 

- การจัดสรรงบประมาณใน
การดำเนินงาน 

- 

ระดับ 4  
4.1 จำนวนผลผลิตครบตามมาตรการ (0.6) 
4.2 จำนวนผลผลิตครบตามแผนการขับเคลื่อน
ในพื้นที่ (0.4) 

✓ 
(4.2) 

✓ 
(4.1) 

- มีการกำกับติดตามผลการดำเนนิงานตัวช้ีวัด
ทุกเดือน (4.1) 

- การส่งเสริมให้เด็กเข้ารับ
การตรวจคัดกรอง
พัฒนาการยังไมเ่พียงพอ 
และไม่สามารถติดตามเด็ก
พัฒนาการล่าช้าได ้

 
- 

ระดับ 5 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมพีัฒนาการ
สมวัย (1) 
 
 

 ✓ - มีการบูรณาการความร่วมมือ 6 กระทรวง  - 

 



ตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน 

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย    

1.12 ร้อยละ
ของเด็กอายุ 
12 ปี 
ปราศจากโรค
ฟันผุ (Caries 
free) 
(กลุ่มอนามัยเด็ก
วัยเรียนวัยรุ่น) 

ระดับ 1  วิเคราะห์สถานการณ์ตวัช้ีวัด (1) ✓  1. มีระบบรายงานข้อมูล จาก HDC กระทรวง
สาธารณสุขและ สำนักทันตสาธารณสุข ใน
การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ทำให้
เห็นผลการดำเนินงานรายเขตสุขภาพได้  

2. มีทิศทางการขับเคลื่อนงานท่ีชัดเจน ตาม 
กลยุทธ์และมาตรการ ภายใต้ House 
Model ของ Cluster วัยเรียนวัยรุ่น ทำให้มี
การขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ PIRAB และมีการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นความรู้ภายใต้
สถานการณ์ภัยคุกคามทางสุขภาพเพื่อให้
สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง 

3. มีการขับเคลื่อนนโยบายตามขอ้ตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) “การพัฒนาศักยภาพ
เด็กไทย ในศตวรรษท่ี 21” ครอบคลุม
นโยบาย/แผนงาน/โครงการรองรบัการ
พัฒนาศักยภาพเด็กไทย ในประเดน็การ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน 

4. มีภาคีเครือข่ายในการร่วมขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานท้ังส่วนกลางและภมูิภาค 
รวมทั้ง มีการวิเคราะห์ข้อมลูความพึง
พอใจจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี ทำให้
สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์
สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค ความสำเร็จ
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

- - 

ระดับ 2 มาตรการ/ประเด็นความรู้ C/SH  (1) ✓  1. มีทิศทางการขับเคลื่อนงานท่ีชัดเจน ตาม 
กลยุทธ์และมาตรการ ภายใต้ House 
Model ของ Cluster วัยเรียนวัยรุ่น ทำให้ 
มีการขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ PIRAB และมี
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นความรู้

- - 



ตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน 

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย    

ภายใต้สถานการณ์ภัยคุกคามทางสุขภาพ
เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง 

2. มีการขับเคลื่อนนโยบายตามขอ้ตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) “การพัฒนาศักยภาพ
เด็กไทย ในศตวรรษที่ 21” ครอบคลุม
นโยบาย/แผนงาน/โครงการรองรบัการ
พัฒนาศักยภาพเด็กไทย ในประเดน็การ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน 

ระดับ 3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน (1)  ✓ 1. มีการขับเคลื่อนตามแผนการดำเนินงานท่ี
วางไว้ 

2. มีการกำกับการดำเนินงานตัวช้ีวัดโดยสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 

3. มี SOP กระบวนการดำเนินงาน จึงสามารถ
ขับเคลื่อนงานได้แม้จะมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบงาน 

บางกิจกรรมมีการปรับแผน
และงบประมาณการ
ดำเนินงานจึงทำให้กิจกรรม
ดังกล่าวไมบ่รรลุเป้าหมาย 
ตามระยะเวลาที่กำหนด   

ลำดับความสำคญั
ของกิจกรรมการ
ดำเนินงานภายใต้
นโยบาย และ
ความสำคญัเร่งด่วน
ของสถานการณ์
ปัญหา 

ระดับ 4 ผลผลติตามมาตรการ  
4.1 ผลผลติตามเป้าหมายในแผนดำเนินงาน 
(0.5) 
4.2 โรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ Plus HL 4000 
แห่ง (0.5) 

✓  1. การตดิตามและเสริมพลัง รวมทั้งสร้างความ
ตระหนักเรื่องสุขภาพให้กับพ้ืนท่ี ในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

2. มีพื้นท่ีต้นแบบในการดำเนินงานท่ีสามารถ
เป็นแบบอย่างและต่อยอดแก่พ้ืนท่ีอื่นๆ ได ้

พบว่าบางพื้นที่มีการดำเนิน
อย่างเข้มแข็ง จึงทำให้ผลการ
ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้
อย่างรวดเร็ว แต่บางพ้ืนท่ีนั้น
ขาดบุคลากร ทักษะ ในการ
ดำเนินงาน 

ติดตาม และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 

ระดับ 5 เด็ก 12 ปีปราศจากฟันผุ ร้อยละ 71  ✓  การบูรณาการ การดำเนินงาน และการตดิตาม
ผลการดำเนินงานผ่านกลไกการนเิทศงาน  
กรมอนามัย การตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข รวมทั้งการประชุมสรปุผลการ
ดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรกและ 5 เดือนหลัง 

สถานการณ์โควดิ 19 ทำให้
การดำเนินงานมีความ
ซับซ้อน เพราะต้องระวังเรื่อง
การแพร่กระจายของ โควิด 
19 และต้องทำความเข้าใจ
กับกลุ่มเป้าหมายถึงความ
จำเป็นในการดูแลสุขภาพช่อง
ปาก 

สื่อสรา้งและสร้าง
ความรอบรูเ้กี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพช่อง
ปากและฟัน 

 



ตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน 

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย    

1.14 อัตรา
การคลอดมีชีพ
ในหญิงอายุ 
15-19 ปี ต่อ
ประชากรหญิง
อาย ุ
15-19 ปี พัน
คน น้อยกว่า 
25 
(กลุ่มอนามัยเด็ก
วัยเรียนวัยรุ่น) 

ระดับ 1  วิเคราะห์สถานการณ์ตวัช้ีวัด (1) ✓  1. มีข้อมูลเปรยีบเทียบ ในระดับ WHO 
Region และระดับ ASEAN ทำใหส้ามารถ
เปรียบเทยีบผลงานกับต่างประเทศได ้

2. มีระบบรายงานข้อมูล จาก HDC กระทรวง
สาธารณสุข และสำนักอนามัยการเจริญ
พันธุ์ กรมอนามัย ในการกำกับตดิตาม 
ผลการดำเนินงาน ทำให้เห็นผลงานราย 
เขตสุขภาพได ้

3. มีงานวิจัยภาวะสุขภาพในระดบั Global 
(GSHS) ทำให้เห็นแนวโน้มภาวะสขุภาพ
จากอดีตสู่ปจัจุบันได ้

4. มีข้อมูลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ (Plus HL) จากโปรแกรมประเมิน
ความรอบรูด้้านสุขภาพในโรงเรียน 
เปรียบเทยีบย้อนหลัง 3 ปี 

5. มีองค์ความรู้ทีส่ามารถใช้ประกอบการ
วิเคราะห์ ทั้งด้านการขับเคลื่อนกฎหมาย  
รู้ด้านการรับรองมาตรฐานการดำเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา รวมทั้ง 
การตรวจนเิทศงานและการตรวจราชการ 

6. มีภาคีเครือข่ายในการร่วมขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานท้ังส่วนกลางและภมูิภาค รวมทั้ง 
มีการวิเคราะห์ข้อมลูความพึงพอใจจากผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย ทำให้สามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค 
ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

- - 

ระดับ 2 มาตรการ/ประเด็นความรู้ C/SH  (1) ✓  1. มีทิศทางการขับเคลื่อนงานท่ีชัดเจน ตาม 
กลยุทธ์และมาตรการ ภายใต้ House 
Model ของ Cluster วัยเรียนวัยรุ่น ทำให้
มีการขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ PIRAB และมี

- - 



ตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน 

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย    

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นความรู้
ภายใต้สถานการณ์ภัยคุกคามทางสุขภาพ
เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง 

2. มีการขับเคลื่อนนโยบายตามขอ้ตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) “การพัฒนาศักยภาพ
เด็กไทย ในศตวรรษท่ี 21” ครอบคลุม
นโยบาย/แผนงาน/โครงการรองรบัการ
พัฒนาศักยภาพเด็กไทย ในประเดน็การ
ป้องกัน และแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

3. มีประเด็นความรู้ที่ให้แกผู่้รับบริการ/ผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย ท้ังด้านกฎหมาย มาตรฐานการ
ดำเนินงานส่งเสรมิสุขภาพในสถานศึกษา 
มาตรฐานด้านบริการสุขภาพที่ประชาชนพึง
ได้รับตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
รวมทั้งความรูด้้านการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
วัยเรียนวัยรุ่น 

ระดับ 3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน (1) ✓  1. มีการขับเคลื่อนตามแผนการดำเนินงาน ที่
วางไว้ 

2. มีการกำกับติตตามการดำเนินงานตัวช้ีวัด
โดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ 

3. มี SOP กระบวนการดำเนินงาน จึงสามารถ
ขับเคลื่อนงานได้แม้จะมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบงาน 

- - 

ระดับ 4 
4.1 ผลผลติตามเป้าหมายในแผนดำเนินงาน
(0.5) 
4.2 โรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ Plus HL 4,000 
แห่ง (0.5) 

✓  1. มีการติดตามและเยีย่มเสรมิพลงั การสร้าง
ความตระหนักเรื่องการส่งเสรมิสุขภาพ
ให้กับพ้ืนท่ีในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปฏบิัติงาน 

2. มีพื้นท่ีต้นแบบในการดำเนินงานท่ีสามารถ
เป็นแบบอย่างและต่อยอดแก่พ้ืนท่ีอื่นๆ ได ้

 

บางพื้นที่ผลงานไมเ่ป็นไป
ตามเป้าหมาย เนื่องด้วย 
1.บุคลากรมจีำนวนไม่

เพียงพอ มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้รบัผิดชอบ
งานบ่อย ขาดการ
ถ่ายทอดและส่งมอบงาน 

1. พัฒนาและ
สนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอยา่ง
ต่อเนื่อง ผ่าน
ระบบออนไลน ์



ตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน 

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย    

 ทำให้การดำเนินงานขาด
ความต่อเนื่อง 

2.ช่วงสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด 19 
ประกอบกับการเพิ่งเริ่ม
เปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 
2565 ในเดือน
พฤษภาคม 2565 ทำให้
หลายโรงเรยีนอยู่ระหว่าง
การพัฒนาการดำเนินงาน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพสู่
มาตรฐาน 

2. กำกับติดตามผล
การดำเนินงาน 
และเยีย่มเสรมิ
พลัง 

3. ถอดบทเรยีน
พื้นที่ท่ีสามารถ
เป็นต้นแบบใน
การดำเนินงาน 

ระดับ 5 อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 
ปี พันคน  
น้อยกว่า 25 
 

  การบูรณาการ การดำเนินงาน และการตดิตาม
ผลการดำเนินงานผ่านกลไกการนเิทศงาน กรม
อนามัย การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
รวมทั้งการประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบ 
5 เดือนแรกและ 5 เดือนหลัง 

ช่วงสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด 19 ประกอบ
กับการเพิ่มเริ่มเปิดเทอม 1 ปี
การศึกษา 2565 ในเดือน
พฤษภาคม 2565 ทำให้
หลายโรงเรยีนอยู่ระหว่างการ
พัฒนาการดำเนินงานดา้น
การส่งเสริมสุขภาพสู่
มาตรฐาน 
 

1. กำกับติดตามผล
การดำเนินงาน 
และเยีย่มเสรมิ
พลัง 

2. ถอดบทเรยีน
พื้นที่ท่ีสามารถ
เป็นต้นแบบใน
การดำเนินงาน 

 
1.18 จำนวน
คนมีความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ 
(10,000,000 
คน) 

ระดับ 1  วิเคราะห์สถานการณ์ตวัช้ีวัด (1) ✓  1. มีแผนปฏิบตัิการร่วมกับภาคีเครือข่ายใน
การขับเคลื่อน  

2. การผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย 
มาตรการสร้างเสริมสุขภาวะและอนามัย
สิ่งแวดล้อมของประชาชนวัยทำงาน 

เนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคโควดิ 19 จึง
ส่งผลให้กิจกรรมบางกิจกรรม
มีปรับรูปแบบการดำเนินงาน 
ดังนี ้

 
ระดับ 2 มาตรการ/ประเด็นความรู้ C/SH  (1) ✓  
ระดับ 3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน (1) ✓  
ระดับ 4 ผลผลติร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมาย
(1) 

✓  



ตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน 

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย    

(กลุ่มอนามัยวัย
ทำงาน) 

ระดับ 5 ผลผลติร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมาย(1) 

ศูนย์อนามัย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนท่ีผ่าน
เกณฑ์ 

จำนวน
ท้ังหมด 

ร้อยละ 

ศูนย์อนามัยที่ 
1 เชียงใหม่ 

694,888 
887,845 

78.27 

ศูนย์อนามัยที่ 
2 พิษณุโลก 

746,854 
534,596 

139.7 

ศูนย์อนามัยที่ 
3 นครสวรรค ์

957,076 
443,455 

215.82 

ศูนย์อนามัยที่ 
4 สระบุร ี

399,912 
816,110 

49 

ศูนย์อนามัยที่ 
5 ราชบุรี 

864,853 
805,565 

107.36 

ศูนย์อนามัยที่ 
6 ชลบุร ี

670,119 
936,637 

71.55 

ศูนย์อนามัยที่ 
7 ขอนแก่น 

2,620,109 
759,065 

345.18 

ศูนย์อนามัยที่ 
8 อุดรธานี 

929,633 
833,974 

111.47 

ศูนย์อนามัยที่ 
9นครราชสีมา 

856,881 
1,014,937 

84.43 

ศูนย์อนามัยที่ 
10
อุบลราชธานี 

1,420,164 
693,022 

204.92 

ศูนย์อนามัยที่ 
11 
นครศรีธรรมราช 

670,206 
677,250 

98.96 

ศูนย์อนามัยที่ 
12 ยะลา 

790,756 
753,233 

104.98 

สถาบันพัฒนา
สุขภาวะเขต
เมือง 

158,732 
844,311 

18.8 

ภาพรวม
ประเทศ 

11,780,18
3 

10,000,00
0 

117.8 

 

✓  3. พัฒนาระบบฐานข้อมลูพฤติกรรมสุขภาพท่ี
พึงประสงค์ร่วมกับการสร้างความรอบรู ้
ด้านสุขภาพ (ครอบครัว ชุมชน และสถาน
ประกอบการ)  

4. การพัฒนา Digital Health Platform การ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
วัยทำงาน สร้างกระแสผา่นสื่อออนไลน์ 
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม
สุขภาพ  

5. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการบริการส่งเสริมสุขภาพตามวิถี
ชีวิตใหม่ 

6. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ปฏบิัติงาน 
ผ่าน E-training ด้านการส่งเสริมสุขภาพวัย
ทำงาน (ผ่านผู้นำด้านสุขภาพ Health 
Leader, Health Promoter, บุคลากร สธ.
,)  

7. E-training ด้านการส่งเสรมิสุขภาพวัย
ทำงาน สำหรับประชาชน ผ่าน Digital 
Health Platform 

8. เสรมิสร้างการมสี่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การปอ้งกัน 
และควบคมุปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ  

9. มีการกำกับตดิตาม ประเมินผลเปน็ระยะ 

๑. กิจกรรมที่เกีย่วกับการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร/
ภาคีเครือข่าย/แกนนำ 
โดยวิธีการอบรมและการ
ประชุมเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ ปรับการ
ดำเนินงานในรูปแบบ on 
site เป็นการอบรม แบบ 
on line ซึ่งทำให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการ
อบรมหรือพัฒนา
ศักยภาพในรูปแบบ on 
line มีข้อจำกัดด้าน
สัญญาณอินเทอรเ์นต ทำ
ให้เป็นอุปสรรคในการเข้า
อบรมดังกล่าว 

๒. เนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคโควดิ 19 
ทำให้การรณรงค์เพื่อสร้าง
ความตระหนักการ
ดำเนินงานสถาน
ประกอบการส่งเสริม
สุขภาพยังไม่ถึงเป้าหมาย
ตามที่กำหนด 

๓. บางกิจกรรมมีการ
ดำเนินการล่าช้าไม่ตรง
ตามแผน 
 
 

 



ตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน 

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย    

 
2.1 ระดับ
ความสำเร็จ
ของการควบคุม
ภายในและ 
แผนบริหาร
ความต่อเนื่อง 
(BCP) 
(กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์) 

ระดับ 1 วิเคราะห์สถานการณต์ัวช้ีวัด (1) ✓  เนื ่องจากเป็นตัวชี ้ว ัดที ่เก ี ่ยวข้องกับระบบ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มี
การดำเนินงานทุกปี ทำให้มีข้อมูลสถานการณ์
ย้อนหลัง ในทุกปี  

- - 

ระดับ 2 มาตรการ/ประเด็นความรู้ C/SH  (1) ✓  มีหลักเกณฑ/์แนวทางการปฏิบตัิงาน ด้านการ
ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน  

แผนดำเนินธรุกิจอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเรื่องใหม่ท่ีต้อง
ศึกษาข้อมูล คู่มือ เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการ
จัดทำแผน 

- 

ระดับ 3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน (1) ✓  ผู้บริหารให้ความสำคญัในการกำกบัติดตาม 
การดำเนินงาน โดยมีการประชุมตดิตาม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตัวช้ีวัดทุก
เดือน 
 

- - 

ระดับ 4  
4.1 ผลผลติได้ตามแผนการขับเคลื่อน ร้อยละ 
96-100 (0.5) 
4.2 ทดสอบแผน BCP (0.5)  

✓  บุคลากรภายในสำนักฯ ให้ความร่วมมือในการ
ดำเนินงานตามแผน/กิจกรรม 
 

แผน BCP เป็นเรื่องใหม่ท่ี
บุคลากรทีร่ับผดิชอบยังขาด
ความเข้าใจ  

สื่อสารแผน BCP ให้
บุคลากรรับทราบ
และเข้าใจร่วมกัน  

ระดับ 5 ความสำเร็จของการดำเนินงานควบคุม
ภายใน ร้อยละ 91-100(1) 
 

✓  ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน เป็น
ผู้รับผิดชอบการจดัทำระบบควบคมุภายใน ทำ
ให้มีความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร 

การจัดทำเอกสาร หลักฐานที่
มีรายละเอียดค่อนข้างมาก  
บุคลากรส่วนมากยังขาด
ความเข้าใจในในระบบ
ควบคุมภายใน  

จัดทำเอกสาร
หลักฐานให้ครบ 
ตามรายละเอียด
ตัวช้ีวดัในแต่ละ
ระดับ ให้ตรงตาม
เวลา และอับโหลด
เอกสารให้ครบ 
 
 
 
 



ตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน 

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย    

 
2.2 ระดับ
ความสำเร็จ
ของการพัฒนา
สถานที่ทำงาน
น่าอยู่ น่า
ทำงาน มี
ชีวิตชีวา และ
เสริมสร้าง 
คุณภาพชีวิต 
(กลุ่มอนามัยวัย
ทำงาน) 

ระดับ 1 วิเคราะห์สถานการณต์ัวช้ีวัด (1) ✓  คณะทำงาน HWP มีการประชุม สรุปผลและ
วิเคราะหส์ถานการณ์ ผลลัพธ์และผลผลติของ
การดำเนินงาน โดยข้อมลูที่ใช้ประกอบการ
วิเคราะห์ คือ สถานท่ีทำงานน่าอยู่น่าทำงาน 
สถานการณ์สุขภาพ และข้อมลูคณุภาพชีวิต
ของบุคลากร และนำมาปรับแผนการ
ดำเนินงานเพื่อให้ บรรลุผลตามตัวช้ีวัด 

- - 

ระดับ 2 มาตรการ/ประเด็นความรู้ C/SH  (1) ✓  คณะทำงาน HWP ได้จดัทำมาตรการและกลวิธี
การดำเนินงานท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ PIRAB 
และทบทวนมาตรการและกลวิธีการดังกล่าว 
ประกอบด้วย 
1. การขับเคลื่อนการพัฒนาสถานที่ทำงานน่า

อยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสรมิสร้าง
คุณภาพชีวิต 

2. การส่งเสริมให้มีการพัฒนาสถานท่ีทำงานน่า
อยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสรมิสร้าง 
คุณภาพชีวิต 

3. การส่งเสริมและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ
บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ 

4. ส่งเสริมความรอบความรูด้้านการส่งเสริม
สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต 

โดยแต่ละมาตรการในการดำเนินงานมีกิจกรรม 
และประเด็นความรู ้ให้กับบุคลากรในสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 

- - 

ระดับ 3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน (1) ✓  1. คณะทำงาน HWP ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามแผนที่วางไว ้

2. มีการกำกับการดำเนินงานตัวช้ีวัด 
3. มีมาตรฐานการปฏิบตัิงาน (SOP) 

- - 



ตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน 

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย    

4. มีการประชุมคณะทำงานเพื่อตดิตามการ
ดำเนินงาน 

ระดับ 4  
4.1 ผ่านเกณฑ์ HWP ระดับดีมาก 9 ข้อ (0.5) 
4.2 การตรวจสุขภาพบุคลากร รอ้ยละ 96-
100 (0.5) 

 
✓ 

 1. มีการจัดการประกวด สถานท่ีทำงานน่าอยู่
น่าทำงาน กลุ่มงานในสำนักส่งเสรมิสุขภาพ
ทุกกลุ่มงาน และมีการตรวจประเมินโดย
คณะกรรมการของสำนักส่งเสรมิสขุภาพ 
และปรับปรุงแก้ไข เพื่อเตรียมความพร้อม
รอรับการประเมินจากคณะกรรมการกรม
อนามัย  

2. มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากร
สำนักส่งเสรมิตรวจสุขภาพประจำปีโดย มี
การติดตามจากคณะทำงาน HWP 

3. บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรม 

การติดตามหลักฐานการ
ตรวจสุขภาพของบุคลากรทีม่ี
ความล่าช้า เนื่องจากสถาน
บริการงดตรวจสุขภาพในช่วง
สถานการณ์โควดิ-19 

- 

ระดับ 5  
5.1 ผ่านเกณฑ์ HWP ระดับดีเยี่ยม 2 กิจกรรม 
(0.5) 
5.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากร BMI ปกติ  
ร้อยละ 2 (0.5) 

 
✓ 

 
 

1. มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรม 

2. มีการคืนข้อมูล พร้อมผล BMI ครั้งท่ี 1 
ให้กับบุคลากรสำนักส่งเสรมิสุขภาพ และ
จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสรมิให้บุคลากรสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพเกิดความตระหนักและเฝ้า
ระวังภาวะสุขภาพของตนเอง รวมถึงมีการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ โดยให้
ความรู้เรื่องการกิน การออกกำลังกายและ
การจัดการอารมณ์ ให้คำปรึกษากับ
บุคลากรที่มี BMI เกิน และเฝ้าระวัง
บุคลากรที่มี BMI ปกตไิม่ให้ BMI เพิ่มขึ้น  

3. บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรม 

 
 

- - 



ตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน 

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย    

 
2.3 ร้อยละผล
การเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ร้อยละ 85) 
(กลุ่ม
อำนวยการ) 

ระดับ 1 วิเคราะห์สถานการณต์ัวช้ีวัด (0.5) ✓  - - - 
ระดับ 2 มาตรการ/ประเด็นความรู้ C/SH  
(0.4) 

✓  - - - 

ระดับ 3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน 
(0.4) 

✓  - - - 

ระดับ 4 ผลการเบิกจ่าย มี.ค.-ก.ค. ร้อยละ 85 
(รายจ่ายประจำ)  
ร้อยละ 100 (รายจ่ายลงทุน)  (3) 
 

 
✓ 
 

 มีการเร่งรัดงานเพื่อให้การดำเนินงานสามารถ
บรรลตุามเป้าหมายที่กำหนดไว ้
 

มีการปรับแผนการดำเนินงาน
ระหว่างปีงบประมาณ 

- 

ระดับ 5 ร้อยละเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 85 
(0.7) 

✓ 
(87.98) 

   

 มีการเร่งรัดงานเพื่อให้การดำเนินงานสามารถ
บรรลตุามเป้าหมายที่กำหนดไว ้
 

มีการปรับแผนการดำเนินงาน
ระหว่างปีงบประมาณ 

- 

 
2.4 ระดับ
ความสำเร็จ
ของการเป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (LO) 
(กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์) 

ระดับ 1 วิเคราะห์สถานการณต์ัวช้ีวัด (1) ✓ 
 

 มีการทบทวนและวเิคราะห์ผลการขับเคลื่อน
การดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู้ และผลการดำเนินงาน
สร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/
นวัตกรรมของหน่วยงานในรอบ 5 เดือนแรก 
เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน มี
ผลการวิเคราะหส์ถานการณ์ของตัวช้ีวัด และ
ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์  
๑. ผลผลิตผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผล

การดำเนินการปจัจุบัน ผลการวิเคราะห์ผล
การขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของ
หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๒. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสรา้งหรือ
พัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/
นวัตกรรมของหน่วยงาน 

ผลงานท่ีส่งขอรับรางวัลเลิศ
รัฐ ยังมีจำนวนน้อย 

- พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหม้ีความรู้/
ทักษะ/ด้านการ
จัดการองค์ความรู้
วิชาการ/งานวิจัย/
นวัตกรรมการสร้าง 
Incentive สำหรับ
ผู้ทำงานวิจัย/
วิชาการ 
- การสนับสนุน 
สร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรสามารถ
ผลิตผลงาน / ส่ง
วิชาการกรมอนามยั 
และการขอรับรางวัล
เลิศรัฐ  



ตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน 

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย    

๓. รายการข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการดำเนินงาน 

 

ระดับ 2 มาตรการ/ประเด็นความรู้ C/SH (1) ✓ 
 

 มีการทบทวนมาตรการและประเดน็ความรู้ที่จะ
ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของ
หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้

  

ระดับ 3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน (1) ✓ 
 

 ๑. มีแผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของ
หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
แผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สำคัญและจำเป็น
ต่อภารกิจหน่วยงาน มีการทบทวนแผนการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการและการ
สร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงาน 

๒. มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวช้ีวัด
ตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้น
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันท่ี 10 ของ
เดือนถัดไป 

๓. มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการขับเคลื่อน
การดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (SOP) 

  

ระดับ 4  
4.1รายงานผลการสรุปบทเรยีนองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (0.5) 
 

✓ 
 

 มรีายงานผลการดำเนินงาน และการ
ประเมินผลการดำเนินงานพร้อมสรุปบทเรียน
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
- สรุปผลการดำเนินการตัวช้ีวัดที่ 2.4 ระดับ
ความสำเร็จของการเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 
(LO) ระดับ1 - ระดับ5 
- สรุปส่งผลงานเข้าร่วมงานรางวัลบริการภาครัฐ 
ทั้งหมด จำนวน 2 เรื่อง ได้แกป่ระเภทพัฒนาการ
บริการ เด็กไทยสายตาดีวิถีชีวิตใหม่ สู่การเรยีนรู้ที่

- ผลงานท่ีส่งวิชาการกรม
อนามัย /การขอEC และการ
ขอรับรางวัลเลิศรัฐ ยังมี
จำนวนน้อย  
 

-พัฒนาระบบกลไก
การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ให้มีความรู/้ทักษะ/
ด้านการจดัการ
องค์ความรู้
วิชาการ/งานวิจัย/
นวัตกรรม 



ตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน 

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย    

ดีกว่าและประเภทบรูณาการข้อมูลเพื่อการบรกิาร
รูปแบบการพัฒนาแผนปฏิบตัิราชการส่งเสริม
สุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2570 

-  ผลงานท่ีส่งเข้าร่วมงานวิชาการสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ มี ส่งจำนวน 2 เรือ่ง 
ผลงานการวจิัยและพัฒนา 

1. สถานการณ์และผลลัพธ์ของการดำเนินงาน
พัฒนาสุขภาพของพนักงานในสถาน
ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของ
พนักงานและการสนับสนุนของเจา้ของ
สถานประกอบการ กลุ่มอนามัยวยัทำงาน 
(Poster Presentation) 

2. การศึกษาความเป็นไปได้ของการให้บริการ
ปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ออนไลน์ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ (Oral Presentation) 
(ผลงานท่ีผ่านการคัดเลือก 1 ผลงาน) 
- ผลงานท่ีส่งขอ EC กรมอนามัย จำนวน 

4 ผลงาน ผ่านการรับรอง 1 ผลงาน 
สำหรับ 3 ผลงานอยู่ระหว่างการ
ดำเนินการแกไ้ขปรับปรุง 

-การนำผลการ
วิเคราะหผ์ลการ
ดำเนินงาน 
ขับเคลื่อนการ
พัฒนางานวิจัย
สำนักส่งเสรมิ
สุขภาพ ปี 2566  

-ผลักดันและ
สนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
(การจัดทำ
แผนงาน/
โครงการวิจัย/,ขอ
EC,การเผยแพร่
ตีพิมพ์ใน/Inter) 

 

4.2 ผลผลติครบตามแผนขับเคลือ่น (0.5) ✓ 
 

 มีผลของการดำเนินงานวิชาการและการสร้าง
หร ือพ ัฒนาผลงานว ิจ ัย/ผลงานว ิชาการ/
นวัตกรรมตามแผนและมาตรการที่กำหนดไว้ 

  

ระดับ 5  
5.1 เอกสารแสดงผลการจัดการขอ้มูล (0.75) 
 

✓ 
 

 มีเอกสารที่แสดงจำนวนผลงานการจัดการข้อมูล
และความรู้ที่ดำเนินการจัดการอย่างเปน็ระบบและ
พร้อมใช้งานสรุปผลการรวบรวมผลงานวิชาการ 
วิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้ สำนักส่งเสริม
สุขภาพ ปี 2565 จากจำนวน ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างประจำ ทั้งหมด จำนวน 101 

เนื่องจากบุคลากรยังมีกลุม่
ลูกจ้างช่ัวคราว/จา้งเหมา ซึ่ง
มีการผลัดเปลีย่นประจำ จึง
ยังไม่ได้รวบรวมผลงานการ
จัดการข้อมลูและความรู้
ครอบคลมุกลุ่มนี ้

- การสนับสนุนใน
การรวบรวม
ผลงานการจัดการ
ข้อมูลและความรู้
ในกลุ่มลูกจ้าง
ช่ัวคราว/จ้างเหมา  



ตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน 

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย    

คน พบว่ามีผู ้ส่งผลงานผลงานส่งผลงานวิชาการ 
วิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้ จำนวน 101 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 แยกประเภทดังนี ้

รายการ จำนวน(คน) 
1. งานวิจยั 10 
2. นวัตกรรม 1 
3. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
งานที่รับผิดชอบ 

24 

4. สรุปงานที่รับผิดชอบ 55 

5. คู่มือ/แนวทางปฏิบัต ิ 10 

6. บทความ 1 
 

 - การพัฒนาผลงาน
การจัดการข้อมูล
และความรู้ นำ
ผลงานไปต่อยอด
ในการขับเคลื่อน
สนับสนุนบุคลากร
ในการส่งผลงาน
วิชาการกรม
อนามัย หรือการ
ขอรับรางวัลเลิศ
รัฐ 

5.2 ผลงานผ่านประเมินรางวัล TPSA รอบ 1 
(0.25) 

  มีผลงานส่งเข้ารับประเมินTPSA จำนวน 2 
เรื่อง ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 1 
เรื่อง 
• เด็กไทยสายตาดีวิถีชีวิตใหม่ สู่การเรียนรู้

ที่ดีกว่า 
ประเภทบูรณาการข้อมลูเพื่อการบริการ  
จำนวน 1 เรื่อง 
• รูปแบบการพัฒนาแผนปฏิบตัิราชการ

ส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2570 
 

ผลงานท่ีส่งเข้ารับการ
ประเมินรางวัล TPSA / 
TEPGA ปี 2565 ไมม่ี
ผลงานผา่นการตรวจประเมิน
รอบที่ 1 หรือผลงานได้รับ
การส่งสมัครเข้ารับรางวัล 
UNPSA 2022 ทำให้
คะแนนในส่วนนี้ถูกตัดไป 
0.25 คะแนน 

1. สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะ
บุคลากรใหม้ี
ความเชี่ยวชาญ
ด้านการจดัการ
องค์ความรู้/
วิชาการ/
งานวิจัย/
นวัตกรรม/การ
ส่งผลงานท่ีส่ง
เข้ารับการ
ประเมินรางวัล 
TPSA / TEPGA  

2. กำหนดผลงานท่ี
ส่งเข้ารับการ
ประเมินรางวัล 
TPSA / TEPGA 
เป็น PA ราย
กลุ่ม  



ตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน 

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย    

3. แผนพัฒนาและ
ขับเคลื่อนงาน
วิชาการและการ
วิจัย
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

 
2.5 ร้อยละการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ระดับหน่วยงาน 
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
(กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์) 

ระดับ 1  
1.1 ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดอืนแรก (0.5) 
1.2 วิเคราะห์ gap (0.5) 

  1. ผู ้บริหารและทีมนำให้ความสำคัญ ในการ
สื่อสารนโยบาย กำกับติดตาม และเร่งรัดการ
ดำเนินงาน ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 

2. ม ีการรายงานความก ้าวหน ้าผลการ
ดำเนินงาน การกำกับติดตาม ประจำเดอืน 
เพ ื ่อรายงานผลการดำเน ินงาน  ปัญหา
อุปสรรค และการหารือแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน 

3. บุคลากรให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน
ตามแผน ร่วมกันวางแผน หาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาและ วางแผนรองรับ/ปรับเปลีย่น
รูปแบบวิธีการดำเนินงานให้สามารถดำเนินงาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลเุป้าหมายตาม
แผนที่วางไว้ 

 

จากการว ิ เคราะห ์ผลการ
ดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก 
ม ีแผนปฏิบ ัต ิการประจำปี 
2565 จำนวนทั ้งส ิ ้น 19 
โครงการ 136 กิจกรรม รอบ 
6 เด ือนแรก จำนวน 97 
ก ิ จ ก ร ร ม  เ ป ็ น ไ ป ต า ม
แผนปฏิบัติการ จำนวน 87 
ก ิจกรรม ค ิด เป ็นร ้อยละ 
8 9 . 6 9  แ ล ะ ไ ม ่ เ ป ็ น ไ ป
แผนปฏิบัติการ จำนวน 10 
ก ิจกรรม ค ิด เป ็นร ้อยละ 
10.31 โดยกิจกรรมที ่ไม่
บรรลุตามเป้าหมายนั้น พบว่า 
ในช่วงต้นปีงบประมาณมีการ
ขับเคลื ่อนงานได้ล้าช้ากว่า
แผนที่กำหนดโดยเฉพาะการ
เบ ิกจ ่ ายของแผนประชุม
อบรม/สัมมนาในไตรมาสที่ 1 
ที่วางไว้ไม่สามารดำเนินการ
ไ ด ้ ต า ม แ ผ น  เ น ื ่ อ ง จ า ก
กิจกรรมเน้นประชุมออนไลน์
ด้วยสถานการณ์ COVID-19 

1. การจัดทำ
แผนปฏิบัติการที่
รอบคอบ 
สามารถทำได้
จริง/มีแผนรองรับ
สถานการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น จัดทำและ
เร่งรดัแผนการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/อบรม
สัมมนาใหไ้ดต้าม
เป้าหมายที่กรม
กำหนด อีกทั้ง มี
การควบคุมกำกับ
แผนเบิกจ่าย
งบประมาณควบคูไ่ป
กับแผนปฏิบตัิการ
ให้ได้ตามเป้าหมาย
ที่กรมกำหนด  

2. การปรับ
แผนปฏิบัติการ
ระหวา่งปไีม่ควร
ปรับถีจ่นเกินไป 



ตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน 

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย    

ที่ยังไม่ดีขึ้น ปรับรายละเอยีด
กิจกรรม/ระยะเวลา/เพิ่ม-ลด
งบประมาณ และปรับเลื ่อน
กิจกรรมไปในไตรมาสที่ 2 - 
4 ส ่งผลต ่อเป ้าหมายการ
เบ ิกจ ่ายงบประมาณ การ
ว า ง แ ผ น แ ล ะ ก า ร ก ำ กั บ
ติดตาม ทำให้การดำเนินงาน
ไม่ได้ตามเป้าหมาย ที ่กรม
อนามัยกำหนด 

ปรับแต่ละครั้งให้
คำนึงถึงความ
ครอบคลมุ และไม่
กระทบต่อ
เป้าหมายโครงการ
และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร
และประชาชน 

3. กำกับ ติดตาม 
เร่งรัดการดำเนิน
โครงการ/
กิจกรรมให้
เป็นไปตาม
เป้าหมาย เร่งรดั
การจัดซื้อจดัจ้าง 
รายการก่อหนี้
ผูกพัน และ
กำกับติดตามการ
ใช้จ่าย
งบประมาณใน
อย่างใกล้ชิด ทั้งใน
ที่ประชุมสำนักฯ 
ประชุมทีมนำ 
ประชุม
ผู้รับผดิชอบงาน
แผน/
คณะกรรมการ
บริหาร
ยุทธศาสตร์ เพื่อ
ควบคุมกำกับ/



ตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน 

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย    

เร่งรัดให้การ
ดำเนินงานและ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กรม
กำหนด 

ระดับ 2  
2.1 แผนความเสี่ยงโครงการเกิน 500,000 
บาทครบทุกโครงการ (0.5) 
2.2 มาตรการขับเคลื่อน (0.5) 

  1. ผู้จัดทำโครงการทราบแนวทางในการจัดทำ
แผนความเสี่ยง โครงการที่มีงบประมาณเกิน 
500,000 บาท  

2. มีเวทีชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ และแผนการขับเคลื่อน
การดำเนินงานประจำปี 

3. มีเวท ีแลกเปล ี ่ยน การว ิ เคราะห์ป ัญหา
อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไข และจัดทำ
มาตรการขับเคลื ่อนและการพัฒนางาน
ร่วมกัน 

แผนความเสี่ยงโครงการ บาง
โครงการไมส่อดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
โครงการและบริบท
สถานการณ์ปัจจุบัน  

1. ผู้จดัทำโครงการ
วิเคราะหจ์ัดทำ
แผนบริหารความ
เสี่ยงทีเ่หมาะสม
กับโครงการ  

2. มีเวทีช้ีแจง/ให้
ความรู้การจัดทำ
แผนบรหิารความ
เสีย่งที่เหมาะสม 
เพื่อสร้างความ
เข้าใจและเป็น
แนวทางในการ
จัดทำแผน
บริหารความ
เสี่ยงทีถูกต้อง
เหมาะสม  

3. มีการรายงาน
ความก้าวหน้า/
สถานการณ์
ปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้น /ความ
เสี่ยงท่ีอาจ
เกิดขึ้นอย่าง



ตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน 

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย    

รวดเร็ว เพื่อ
ร่วมกันหา
แนวทางในการ
แก้ไขได้ทันท่วงท ี

ระดับ 3  
3.1 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนและปรับ
แผนเป็นปัจจุบัน (0.3) 
3.2 อัพเดตเอกสารอนุมตัิปรับแผนในระบบ 
DOC (0.3) 
3.3 รายงานความก้าวหน้าในการประชุมทุก
เดือน (0.4) 

  1. ผู ้บร ิหารและทีมนำให้ความสำคัญในการ
สื่อสารนโยบาย กำกับติดตาม และเร่งรัดการ
ดำเนินงาน ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 

2. มีการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงาน กำกับติดตาม ประจำเดือน เพื่อ
รายงานผลการดำเนินงานและปัญหา
อุปสรรค และการหารือแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน 

1. บางครั้งกลุ่มงานอนุมัติปรับ
แผนแล้วแต่ไม่ได้สำเนา
เอกสารการอนุมัติมาให้
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ทำ
ให้แผนปฏิบัติการในระบบ 
DOC ไม่เป็นปจัจุบัน ส่งผล
ต่อการติดตามและรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

2. ข้อจำกัดการเปิดระบบ 
DOC ในการปรับแผน ทำ
ใหข้้อมูลแผนและการ
รายงานผลไม่เป็นปัจจุบัน 
และต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในรอบ 
ไตรมาส 3 งบประมาณไม่
เพียงพอในการดำเนินงาน
เนื่องจากมีกิจกรรมตาม
นโยบายเพิ่มเติม การพิจารณา
จัดสรร/ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติมไม่แล้ว
เสร็จ ทำให้การปรับแผน
ล่าช้าไม่ทันรอบการเปิด
ระบบ ต้องรอการเปิด
ระบบในเดือนถัดไป ทำให้
ข้อมูลในระบบ ไม่เป็น
ปัจจุบัน 

1. ขอความร่วมมือ
กลุ่มงานเมื่อได้รับ
อนุมัติปรับแผน/
โครงการนอกแผน 
สำเนาแผนกลุม่ 
บริหารยุทธศาสตร์
ทันทีเมื่อได้รับ
อนุมัติเพื่อปรับแผน
ในระบบ DOC ให้
เป็นปัจจุบัน  

2. การปรับ
แผนปฏิบัติการ
ระหวา่งปไีม่ควร
ปรับถี่เกินไป 
ปรับแตล่ะครั้งให้
คำนึงถึงความ
ครอบคลมุ และ
ไม่กระทบต่อ
เป้าหมายโครงการ
และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร/
ประชาชน 

3. สื่อสารสร้างความ
เข้าใจแนวทาง การ
จัดทำแผนปฏิบัติ
การ การบริหาร



ตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน 

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย    

3. การปรับแผนปฏิบัติการที่
มีความถี่ในการปรับแผน
มากเกินไปของแตล่ะ
โครงการ ทำให้การกำกับ
ติดตามประเมินผลเป็นไป
ได้ยาก ไม่ต่อเนื่อง 
กระทบการวางแผนและ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ของแต่ละไตรมาส  

แผน และการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานให้
เข้าใจเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
มากขึ้น 

ระดับ 4  
4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการ
ประชุม อบรม สัมมนา ไตรมาส 3 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 (0.5) 
4.2 รายงานผลผลิตครบทุกกิจกรรมในระบบ 
DOC (0.5) 

  1. มีการกำกับ ติดตาม การนำเสนอผลการ
ดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย งบประมาณในที่
ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ /ประชุมทีมนำ /
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ เพื่อเร่งรัดการ
เบิกจ่ายและผลการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่กรมกำหนดเป็นประจำ
ทุกเดือน 

2. การกำกับติดตามผลการดำเนนิงาน ด้วย
ระบบการรายงานผา่น Google sheet ของ
ผู้รับผดิชอบโครงการ และการ share file 
ข้อมูลการเบิกจ่ายของงานแผนและงาน
การเงิน 

1. การปรับแผนในระบบ 
DOC ไม่ได้ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันและต่อเนื่อง ด้วย
ข้อจำกัดของการเปิด
ระบบ ทำให้ข้อมูลในระบบ 
DOC ไม่เป็นปัจจุบัน 

2. ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา 
จำนวน 1,532,461 บาท 
(ณ 6 ก.ค.65) จากแผน 
จำนวน 1,805,260 บาท 
ร้อยละ 84.89 ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายร้อยละ 90  

 
 

1. กำกับ ติดตาม 
เร่งรัดการดำเนิน
โครงการ/
กิจกรรมให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติ
การ และเบิกจ่าย
งบประมาณให้
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กรม
กำหนด เร่งรดั
การจัดซื้อจดัจ้าง
โดยเฉพาะ
รายการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้น
โดยเร็ว 

2. จดัทำระบบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานและ
การเบกิจ่าย 
ตลอดจนการปรับ
แผน/กจิกรรมด้วย 



ตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน 

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย    

Google sheet 
เพื่อให้มีข้อมูลที่ 
Realtime หรือ
ประจำเดือน 
สามารถนำข้อมูล
มาใช้ประโยชน์
ได้ทันท่วงท ี 

3. สื่อสารแนวทาง
การบริหารแผน
และงบประมาณที่
ชัดเจนในเวทีต่างๆ  
เพื่อให้บุคลากร
รับทราบร่วมกัน 

ระดับ 5 ร้อยละการดำเนินงานตามเป้าหมาย
กิจกรรมในระบบ Doc ร้อยละ 80-100 (1) 

  - ผู้บริหารและบุคลากรให้ความร่วมมือในการ
ดำเนินงานตามแผน มีการวางแผนรองรับ
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
วิธีการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ 

- ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการ
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการส่งเสริมสุขภาพ และ
การดำเนินงานตามนโยบาย/มาตรการ เพื่อ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวยัมากข้ึน 

- เนื่องจากการบนัท-- 
กันยายน แต่การประเมต-วช้ี
วัดเป้าหมายกิจกรรม/
โครงการ (Outcome) ใน
ระบบ DOC จะตัดข้อมูลการ
รายงานภายใน 30 ก.ค. 65  

- ปรับปรุงระบบและ
แนวทางการกำกับ
ติดตามผลการ
ดำเนินงานและผล
การใช้จ่าย
งบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

- จัดเวทีถอดบทเรียน 
แลกเปลีย่นเรียนรู้ 
และจัดทำ
แผนปฏิบัตริาชการ
ร่วมกัน เพื่อ
วิเคราะหป์ัญหา
อุปสรรค วาง
แผนการ
ดำเนินงาน และ



ตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน 

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย    

แผนรองรับ
สถานการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น ตลอดจน
หาแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

 
2.6 ระดับ
ความสำเร็จ
ของการ
ดำเนินงาน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
(Integrity 
and 
Transparenc
y 
Assessment: 
ITA) 
(กลุม่สร้างเสริม
ศักยภาพ) 

ระดับ 1   วิเคราะห์สถานการณ์ตวัช้ีวัด (1)   ความร่วมมือของคณะทำงานของหน่วยงาน 
รวมถึงบุคลากรในหน่วยงาน 

- - 

ระดับ 2  มาตรการ/ประเด็นความรู้ C/SH  (1)   - - - 
ระดับ 3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน (1)   1. ผู้บริหารสนับสนุนการขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานตามแผน 
2. ความร่วมมือของคณะทำงานของหน่วยงาน 

รวมถึงบุคลากรในหน่วยงาน 
 

1. บุคลากรด้านเอกสารมี
งานล้นมือ แม้จะมีการขอ
กำลังคนเพิ่มเพื่อ
สนับสนุนภารกิจหลักของ
หน่วยงาน แต่ก็ไมไ่ดร้ับ
การตอบรับจากหน่วยงาน 
ส่งผลให้กระบวนการ
เอกสารราชการล่าช้า  

2. การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
และไม่สามารถดำเนิน
ตามแผนที่กำหนดไวไ้ด้ 
จึงจำเป็นต้องปรับแผน 

3. สถานการณ์การระบาด
ของโควิด-19 สายพันธ์ุ
ใหม่ท่ีมีการระบาดระลอก
ใหม่ ส่งผลให้บคุลากรไม่

1. มอบหมาย
บุคลากรด้านการ
เอกสารใน
ลักษณะการ
ทำงานเป็นทีม
และบูรณาการ
ระหว่างกลุม่งาน
มากขึ้น 

2. หน่วยงานควร
ดำเนินการ
เบิกจ่ายตามที่
กำหนดไว้ใน
เป้าหมายใน
แผนการ
ดำเนินงานเพื่อ
ดำเนินงานให้
เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติ



ตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน 

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย    

สามารถเข้าร่วมการ
ประชุมได้อย่างเตม็ที่  

ราชการ และมี
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
เป้าหมาย 

3. จัดการประชุม
รูปแบบ hybrid 
ทั้ง on-site และ 
online เพื่อให้
บุคลากร 
สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมไดม้าก
ที่สุด 

ระดับ 4 ผลผลติตามแผนการดำเนินงาน  
ร้อยละ 100 (1) 

  - - - 

ระดับ 5 OIT+IIT ร้อยละ 95-100 (1) 
5.1 ประเมินการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะตาม
หลักเกณฑ์ OIT ค่าน้ำหนักร้อยละ 70 
5.2 ประเมินการรับรู้ IIT ค่าน้ำหนักร้อยละ 30 

  - - - 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลัง (1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2565) 

ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงาน  

เดือนกรกฎาคม 2565 
ผลการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนหลัง 

หมายเหตุ 
ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 

ตัวชี้วัดหลัก 
1.6 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
(ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกดิมีชีพ) 

√ √ มารดาตาย (ไม่รวมโควิด) 
104 ราย (MMR = 28.49) 

 

1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุท่ี
กำหนดมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85) 

√ √ เป้าหมาย ร้อยละ 85  
ผลลัพธ์ ร้อยละ 87.11 

 

1.12 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries 
free) (ร้อยละ 71) 

√ 
 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) 
ที่เข้าสู่กระบวนการ 4000 แห่ง  
ยอดปัจจุบัน 5,316 แหง่ (ข้อมูล 

ณ วันท่ี 27 ก.ค. 65)  

√  

1.14 อัตราการคลอดมีชีพในหญงิอายุ 15-19 ปี ต่อ
ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน (ไม่เกิน 25) 

√ 
 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) 
ที่เข้าสู่กระบวนการ 4000 แห่ง 

 ยอดปัจจุบัน 5,316  แห่ง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ค. 65) 

√  

1.18 จำนวนคนมคีวามรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(10,000,000 คน) 
 

√ √ √  

ตัวชี้วดัสนับสนุน 
2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผน
ดำเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื่อง (BCP) 

√ √ √  

2.2 ระดับความสำเร็จของการพฒันาสถานท่ีทำงานน่าอยู่ 
น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรา้งคุณภาพชีวิต 

√ √ √  

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ √ √ √ ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 
2565 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณสะสม 
89.50% 



ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงาน  

เดือนกรกฎาคม 2565 
ผลการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนหลัง 

หมายเหตุ 
ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณรวม PO ได้
ร้อยละ 90.83 

2.4 ระดับความสำเร็จของการเปน็องค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
(LO) 

√ √ เนื่องจากผลงานท่ีส่งเข้ารับการ
ประเมินรางวัล TPSA / TEPGA ปี 
2565  ไม่มผีลงานผ่านการตรวจ
ประเมินรอบที่ 1 ทำให้คะแนนใน
ส่วนน้ีจะหายไป 0.25 คะแนน 

 

2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับ
หน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

√ √ √  

2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) 

√ √ √  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

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

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 1.6 อัตราการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

1. การดำเนินงานกำกับติดตามการตายมารดา 1. รายงานประจำเดือนเดือนกรกฎาคม 2565  
− แม่ไทยตาย จำนวน 9 คน  
− แม่ต่างด้าว จำนวน 0 คน 

2. สะสมเดือน ต.ค.64 - ก.ค.65 
2.1 มารดาไทยตายรวม 113 คน 
− เขต 1-12 มีมารดาตายจำนวน 110 คน 
− กทม.มารดาตายจำนวน 3 คน 
๒.๒ มารดาต่างด้าวตายรวม 8 คน 

 http://dashboard.anamai.moph.go.th
/dashboard/mmr?year=2022 

 

2. รายงานกิจกรรมตามแผนท่ีได้ดำเนินการแล้ว 
ปีงบประมาณ 2565 

1. ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนางานอนามยัแม่และเด็ก 

2. ประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานศูนยป์ฏิบัติการเพื่อการร้องเรียน 
(Operating Center) 

3. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการฉีดวัคป้องกันโรค COVID 
19 ในหญิงตั้งครรภ ์

4. ประชุมชี้แจงเพ่ือขับเคลื่อนและชีแ้จงนโยบายเพื่อการ
ดำเนินงานสตรีและเด็กปฐมวัยไทย 

5. ประชุมคณะอนุกรรมการมารดาและทารกปริกำเนดิ 
6. ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้การดำเนินงานฝากครรภ์ตาม

คำแนะนำ WHO recommendation 2016 ปรับแผน  
แถลงข่าวฝากครรภ์คณุภาพประจำปี 2565 

งบประมาณล่าช้าการปรับแผนการ
ดำเนินงานตามงานขับเคลื่อนตาม
สถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือแผนการ
ดำเนินงาน 

 
 

http://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/mmr?year=2022
http://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/mmr?year=2022


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศกัยภาพผู้ปฏิบัติงานคลินิก
ฝากครรภ ์

8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก  
เขตสุขภาพท่ี 12 

9. จัดทำระบบเฝ้าระวังและดูแลเชิงรกุเพื่อลดการตายมารดา
และทารกปริกำเนดิ 

10. จ้างบำรุงรักษา Platform Pink Book (Save mom, Pink 
Book )  

11. จ้างจัดเก็บและรวบรวมข้อมลูการประเมินมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาลและเครือข่ายระดับ
จังหวัด 

3. รอดำเนินการ 1. ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กแห่งชาติ วันที่ 8 
กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม
กำธรสุวรรณกิจ กรมอนามัย 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำ (ครู ก) ในการ
ดำเนินงานดิจิทัลแพลตฟอร์มในหน่วยบริการและเครือข่าย
สุขภาพ ปรับแผนเป็นประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนชุดคำสั่งและ
ประมวลผลรายงานข้อมูลตัวช้ีวัดงานอนามัยแม่และเด็ก วันที่ 
24 – 25 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมอีโค่ โคซี่ บีชฟร้อน  
รีสอร์ท ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

3. จัดพิมพ์คู่มือการฝากครรภ์สำหรับบุคลากรสาธารณสุข  
ของบประมาณเพ่ิมจำนวน 350,000 บาท 

4. จัดพิมพ์แผ่นพับวิธีใช้งาน Application Pink Book สำหรับ
เจ้าหน้าท่ีและประชาชน ของบประมาณเพ่ิมจำนวน 
100,000 บาท 

งบประมาณไม่เพียงพอนโยบายการ
ดำเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีกรมไม่
ชัดเจน ทำให้ไมส่ามารถดำเนินการได้
ตามแผนที่กำหนด 

 

4.  ไม่มีงบประมาณดำเนินการ 1. สัมมนาวิชาการงานอนามัยแม่และเด็กประเด็น : ทบทวนและ
วิเคราะห์การตายมารดา 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐาน
งานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาลและเครือข่าย
ระดับจังหวัด 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมทบทวนและ
วิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาและทารกปริกำเนิด 

มีการวางแผนและกำหนดงบประมาณ
การดำเนินงานตามระยะเวลา แต่เมื่อ
สิ้นปีงบประมาณพบว่างบไม่เพียงพอ 
 

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

4. จัดพิมพ์คู่มือประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับ
สถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวัด 

5. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลือ่นการพัฒนา
คุณภาพข้อมูลสถิติชีพและระบบทะเบียนราษฎร 

สาระสำคัญ 
1. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาระบบการรายงาน

ข้อมูลการคลอด การป่วย การตายทารก 
2. เสนอแผนงานเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิ บูมเบิร์ก 

ในการดำเนินงานขับเคลื่อนกลไกการรายงานการตาย การ
คลอดผ่านคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก 

  
 

6. ประชุมพัฒนาเครื ่องมือการเก็บรวบรวข้อมูลการ
ประเม ินคุณภาพโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็กคุณภาพ 

วันท่ี 1 กรกฎาคม  2565 
มติท่ีประชุม 
1. เพิ่มความเชื่อมโยงของคลินิก ANC NICU และ BFHI 
2. ปรับหน้ากากการลงข้อมูล Text และเพิ ่มความชัดเจนของ

ข้อความ สี การเว้นวรรค ปรับในส่วนสถาปัตยกรรมของ
โปรแกรม 6 วาง Theme dashboard 

  

7. ประชุมพ ัฒนา application สม ุดบ ันท ึกส ุขภาพ 
กรมอนามัย 

วันท่ี 11 กรกฎาคม  2565 
มติท่ีประชุม 
1. ให้ยกเลิก application pink book online และให้บูรณาการ

ข้อมูลและงบประมาณกับกองแผนงาน กรมอนามัย 
2. มอบกองแผนงานพัฒนา application ให ้แล ้วเสร ็จภายใน  

30 สิงหาคม 2565 และทดลองใช้พร้อมประมวลผลภายใน
เดือนกันยายน 2565 

งานซ้ำซ้อน ทำให้ต้องยกเลิก 
application pink book online ซึง่
พัฒนามาก่อนและดำเนินการสำเรจ็
แล้ว 

 

8. ประชุมนำเสนอร่างแผน“โครงการพัฒนาแนวทางการ
รายงานการเกิดไร้ชีพและการเฝ้าระวังทารกตายปริ
กำเน ิดสำหร ับประเทศไทย”เพ ื ่อขอสน ับสนุน
งบประมาณดำเนินงานจากมูลนิธิ บูมเบิร์ก ร่วมกับ 
IHPP 

วันท่ี 11 กรกฎาคม  2565.  
มติท่ีประชุม 
- อนุม ัต ิการดำนินตามร ่างแผนและจัดทำ One page เป็น

ภาษาอังกฤษ 
- ส่งแผนการดำเนินงานแก่มูลนิธิฯ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2565 

  

9. ประชุมทบทวนตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 18 กรกฎาคม  2565. 
มติท่ีประชุม ให้คงตัวช้ีวัดอัตราส่วนการตายมารดาไทย เป็นตัวช้ีวัด
กระทรวงในปี 2566 ค่าเท่ากับไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 
 
 
 

  



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุท่ีกำหนดมีพัฒนาการสมวัย เป้าหมาย ร้อยละ 85 ผลลัพธ์ ร้อยละ 87.11 
ตัวชี้วัดย่อย : ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแมอ่ย่างเดียว     เป้าหมาย ร้อยละ 50 ผลลัพธ์ ร้อยละ 61.50 

1. การประชุมถอดบทเรียนการให้บริการคำปรึกษาการ
เล ี ้ยงล ูกด ้วย นมแม ่แบบออนไลน ์ ว ันท ี ่  21 
กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ 
คอนเวนช่ัน 

• ที่ประชุมร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อ แนวทาง/เทคนิคในการถอด
บทเรียน 

• ที่ประชุมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค และ
ความสำเร็จในการให้บริการให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแมท่ี่
ผ่านมา 

• ที่ประชุมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการให้บริการคำปรึกษาการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่แบบออนไลน์ 

 

 

 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อน

การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสำหร ับทารกและ เด ็ ก เ ล็ ก  
พ.ศ. 2560 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม
ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนช่ัน 

• ที ่ประชุมร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อ "การประเมินผลสัมฤทธิ์
พระราชบัญญัติฯ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ" 

• ที่ประชุมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคและ
ความสำเร็จในดำเนินงานตามพระราชบัญญัติที่ผ่านมา 

• ที่ประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ 
ทั้งด้านการสื่อสารสาธารณะ การขับเคลื่อนฯ และการบังคับใช้
กฎหมาย โดยได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งพนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีบุคลากรด้านสาธารณสุข นิติกร และภาคประชาชน 

  

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

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

ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาศักยภาพ
เด็กไทยในศตวรรษท่ี 21  (ประชุมออนไลน์) 

ประชุมหารือแนวทางการป้องกัน ดูแลเด็กและเยาวชนจากการ
ได้รับผลกระทบจากกัญชา หรือกัญชง วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 
2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริม
สุขภาพ อาคาร 7 ช้ัน 3 กรมอนามัยผ่านทาง Video Conference 
: Cisco WebEx 
นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ประธานการประช ุม  ผ ู ้ เ ข ้ าประช ุม  Onsite ประกอบด ้วย  
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการ ประธานฝ่ายกิจกรรมสังคม นพ.มนัส 
รามเก ียรต ิศ ักด ิ ์  ห ัวหน ้ากล ุ ่มอนาม ัยเด ็กว ัยเร ียนว ัยรุ่ น 
นางสาวชนัญณิศา เลิศสุโภชนวณิชย์ สำนักสุขาภิบาลอาหารและ
น้ำ และนักวิชาการกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น รวม 10 คน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ประกอบด้วย ผู ้แทนกรมการแพทย์ 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน กรมการปกครองส ่วนท้องถิ ่น กรมสุขภาพจิต 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สสม. และสำนัก/กอง  
กรมอนามัย รวม 34 คน 
ประเด็นสำคัญ 
1. สถานการณ์ปลดล็อคกัญชาในประเทศไทย สิ่งที่เกิดขึ้นหลังการ

ปลดล็อคกัญชาและรายงานผลกระทบหรืออาการป่วยจาก
กัญชา ในกลุ่ม เด็กและเยาวชน 

2. กฎหมายในประเทศไทยท่ีจะสามารถนำมาใช้ในการคุ้มครองเดก็
และเยาวชนจากกัญชา หรือกัญชง 

3. การขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องกัญา หรือกัญชง ของแต่ละ
หน่วยงาน ที่ได้ดำเนินการแล้ว และแผนดำเนินงานในอนาคต 
ช่องว่างทางกฎหมาย ระหว่างรอ ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง 

4. (ร่าง) มาตรการ แนวทางในการป้องกัน ดูแลเด็กและเยาวชน
จากการได้รับผลกระทบจากกัญชา หรือกัญชง ครอบคลุมทุกมติิ 
เ ช ่ น  community family School โ ด ย เน ้ นก า รปก ป ้ อ ง 
คุ้มครอง ดูแล การเข้าถึงกัญชา หรือกัญชง ของเด็กและเยาวชน 

 

 

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป 
การบูรณาการ มาตรฐาน แนวทางแนวทางในการป้องกัน ดูแลเด็ก
และเยาวชนจากการได ้ร ับผลกระทบจากกัญชา หร ือกัญชง 
ครอบคลุมทุกมิติ โดยทางทีมเลขาจะส่งร่างแนวทางฯ ให้หน่วยงาน
ที่เข้าประชุมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อการขับเคลื่อนงานในช่วง
ภาวะสุญญากาศในการควบคุมการใช้ การเข้าถึง กัญชา กัญชง ใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน 

2. ประชุมพัฒนา Digital Platform สุขภาพเด็กวัยเรยีน
วัยรุ่น (ประชุมออนไลน์) 

ประชุมสรุปความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ 
สร ้างไทย สร ้างชาติ  ในวันที ่17 ม ิถ ุนายน 2565 วันที ่  6 
กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 -16.00 น.ผ ่ าน Video 
Conference : Cisco WebEx 
นายแพทย์มณเทียร คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน
การประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการจากสำนัก/
กอง กรมอนามัย และทีมบริษัท เออีซี อินฟราคอนเนค จำกัด   
รวมทั้งสิ้น 30 คน  
ประเด็นสำคัญ 
ทีมผู้พัฒนาระบบ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบสุขภาพดี
วิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ   
    - แสดงผลการใช้งานของแอพพลิเคชั่นสมุดบันทึกสุขภาพที่มี
การเช่ือมโยงข้อมูลกับโรงพยาบาลปทุมธานี  
    - ทดสอบการใช้งาน (demo) แอพพลิเคชั่นสมุดบันทึกสุขภาพ 
ทั้งระบบ Android และระบบ IOS 
ทีมนักวิชาการให้ข้อเสนอแนะสำหรับรายการข้อมูลบันทึกสุขภาพ
แต่ละช่วงวัย 
สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป 
1. ทีมผู้พัฒนา ออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูลภาวะสุขภาพและแบบ

ประเมินความเสี่ยง เมื่อแปลผลแล้ว จะต้อง link ไปท่ีคำแนะนำ
และ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้าง HL และออกแบบการ
แปลผลภาวะสุขภาพภาพรวมให้แก่เจ้าของสมุดสุขภาพ 

2. ทีมนักวิชาการ ทดสอบการใช้งาน Demo แอพพลิเคชัน และส่ง
ข้อเสนอแนะให้กับทีมผู้พัฒนาระบบ ภายในวันอังคารที่ 5 
กรกฎาคม 2565 

 วันท่ี17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-
16.00 น. 
Link: 
https://us02web.zoom.us/j/815380
93513? 
pwd=fxKiqoZiJCFcYR6zcwzPcYhBzpY
z9W.1 
Meeting ID: 815 3809 3513 
Passcode: 767065 
 
วันท่ี 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30-
16.00 น. 
Link:https:// 
us02web.zoom.us/j/81538093513
?pwd 
=fxKiqoZiJCFcYR6zcwzPcYhBzpYz9W.
1 
Meeting ID: 815 3809 3513 
Passcode: 767065 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

3. ประชุมพัฒนาแนวทางการจัดทำหลักสูตรผู้พิทักษ์
อนามัยโรงเรียน (ประชุมออนไลน์) 

ปรับแผน ดำเนินการจัดประชุมในเดือน สิงหาคม 2565   

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษแบบองค์รวม (ประชุม
ออนไลน์) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริม
สุขภาพเด็กพิเศษแบบองค์รวม  วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2565 
ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั ่น กรุงเทพมหานคร โดย
ประชุมผ่านทาง Online Video Conference : Cisco WebEx 
ประธานการประชุม โดย นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดี 
กรมอนามัย และได้รับเกียรติจากนายแพทย์มนัส รามเกียรติศักดิ์ 
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ในการให้ข้อเสนอแนะ 
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยและภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่  
ศูนย์อนามัยที่ 1-12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ และศูนย์การศึกษาพิเศษ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 300 
คน 
ผลการดำเนินกิจกรรม 
ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการประเมินคัดกรอง
สุขภาพเด็กพิเศษ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริม
สุขภาพเด็กพิเศษในระดับพื้นที่ ในการพัฒนาการดำเนินงานใน
ระยะต่อไป 
สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป 
1. ผลักดันเรื ่องการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษให้เป็นนโยบาย

ระดับชาติ  
2. จัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการฉบับท่ี 6 ปี 2566 -2570  
3. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้มีความชัดเจน เน้น 

กลยุทธ์เชิงรุก 
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางสุขภาพเด็กพิเศษ 

 

 
 
 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

5. ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
วัยรุ่นวิถีชีวิตใหม่ (New normal) กลุ่มเปราะบาง 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา มีการเยี่ยมติดตามเสริม
พลังตามมาตรการรับมือโควิด-19 ระบาดในโรงเรียน นำโดย 
นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย นักวิชาการ
สาธารณสุขจากส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  
ผลการดำเนินงาน 
1. ทราบสถานการณ์ ปัญหาการระบาดโควิด 19 ในพ้ืนท่ี 
2. มีการแลกเปลี่ยน และให้ข้อเสนอแนะในการเฝ้าระวัง การรับมือ

กับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในโรงเรียน 

 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นนทบุร ี

 
โรงเรียนราชวินิตนนทบุร ี

 
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจรญิ 

โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธาน ี



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

โรงเรียนนิคมคำสรอ้ยพิทยาสรรค ์
จ.มุกดาหาร 

 
6. ประชุมออกแบบเครื่องมือและกำหนดกรอบสำรวจ

ภาวะสุขภาพเด็กพิเศษ 
การประชุมออกแบบเครื ่องมือและกำหนดกรอบสำรวจภาวะ
สุขภาพเด็กพิเศษ ในวันท่ี 26 ก.ค. 2565 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ 
& คอนเวนชั ่น กรุงเทพมหานคร  โดยประชุมผ่านทาง Online 
Video Conference : Cisco WebEx ผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ ว ม ป ร ะ ชุ ม
ประกอบด้วยประกอบด้วยและภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงานส่งเสริม
สุขภาพเด็กพิเศษในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 
1-12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน 
ผลการดำเนินกิจกรรม 
   1. นำเสนอ ร่างการศึกษาสถานการณ์ภาวะสุขภาพเด็กพิเศษ
และการเข้าถึงบริการอนามัยโรงเรียน ในสังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 
   - วัตถุประสงค์ 
   - ขอบเขตการวิจัย 
   - เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   - Timeline การประเมินภาวะสุขภาพและปัจจัยที่มีผลต่อการ
ดูแลสุขภาพของเด็กพิเศษในประเทศไทย ปี 2566 
สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป 

1. ปรับระเบียบวิธีการวิจัยและเครื่องมือให้ถูกต้อง และเหมาะสม
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

2. Try out เครื่องมือในกลุ่มเป้าหมาย 
3. ส่งร่างวิจัยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความถูกต้อง 

 

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

7. จัดจ้างทำ E-Learning การอบรมผู้ประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล 

E-learning การอบรมผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่  
“โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (Global Standards for 
Health Promoting School : GSHPS) ” 10 องค์ประกอบ 6 ตัวช้ีวัด 
ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำ E-learning การอบรมผู้ประเมิน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ ประกอบด้วย 
1) คำช้ีแจงภาพรวม E-learning 
2) คุณสมบัติและจรรยาบรรณของผู้ประเมิน 
3) กระบวนการรับรองโรงเรียน 
4) มาตรฐานโรงเร ียนส่งเสร ิมสุขภาพด้านกระบวนการ 10 
องค์ประกอบ และผลลัพธ์สุขภาพ 6 ตัวช้ีวัด 
5) สรุปผลการประเมิน 10 องค์ประกอบ 6 ตัวช้ีวัด 

 https://drive.google.com/file/d/1bebl
y3vsiWBUTmMif0I9JKqkyFYBy7Sx/vie
w

 

8. กิจกรรมกิจกรรมแถลงข่าวมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับมาตรฐานสากล 

มีการปรับแผนให้ดำเนินการช่วงปีงบประมาณ 2566 เนื่องจากมี
ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ ที่ต้องนำไปดำเนินการในงานเชิงนโยบาย
เร่งด่วน ตามนโยบายของผู้บริหาร 

  

สรุปผลการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ 1.12 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจาก
โรคฟันผุ (Caries free) 
ระดับ 4 ผลผลิตตรงเป้าหมายที่กำหนด  
1) มีผลผลิตตรงตามเป้าหมายในแผนการดำเนินงาน 
2) โรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ (Plus HL) ที่เข้าสู่

กระบวนการ จำนวน 4,000 แหง่ 
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
จำนวน 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000  

 
 
1. มีผลผลิตตรงตามเป้าหมายในแผนการดำเนินงาน 
2. โรงเรียนเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 

จำนวน 5,316 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ค. 65)   

ที ่มา : โปรแกรมประเมินความรอบรู ้ด้านสุขภาพในโรงเรียน 
https://hps.anamai.moph.go.th 

  

https://drive.google.com/file/d/1bebly3vsiWBUTmMif0I9JKqkyFYBy7Sx/view
https://drive.google.com/file/d/1bebly3vsiWBUTmMif0I9JKqkyFYBy7Sx/view
https://drive.google.com/file/d/1bebly3vsiWBUTmMif0I9JKqkyFYBy7Sx/view
https://drive.google.com/file/d/1bebly3vsiWBUTmMif0I9JKqkyFYBy7Sx/view
https://hps.anamai.moph.go.th/


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ระดับ 5 ผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตามระยะเวลา  
1) เด็ก 12 ปี ปราศจากฟันผุร้อยละ 71  

เด็ก 12 ปี ปราศจากฟันผุ ร้อยละ 75.75  
(ข้อมูล ณ วันท่ี 27 ก.ค. 65) 

ที่มา : กลุ่มรายงานมาตรฐาน >> ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา
สุขภาพช่องปาก >> OHSP ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปี มีฟันผุในฟันแท้ HDC 
กระทรวงสาธารณสุข 

  

ตัวชี้วัดที่ 1.14 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-
19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน 
ระดับ 4 ผลผลิตตรงเป้าหมายที่กำหนด  
1) มีผลผลิตตรงตามเป้าหมายในแผนการดำเนินงาน 
2)  โ รง เ ร ี ยนส ่ ง เสร ิ มส ุ ขภาพ ( Plus HL) ท ี ่ เ ข ้ าสู่

กระบวนการ จำนวน 4,000 แห่ง 

 
 
 
1. มีผลผลิตตรงตามเป้าหมายในแผนการดำเนินงาน 
2. โรงเรียนเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 

จำนวน 5,316 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ค. 65) 

 
ที่มา : โปรแกรมประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน 
 

  

ระดับ 5 ผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตามระยะเวลา  
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากร
หญิงอายุ   15-19 ปี พันคน น้อยกว่า 25.00 
 
 

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 
15-19 ปี พันคน น้อยกว่า 25.5 

  



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 1.18 จำนวนคนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (10,000,000 คน) 

1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานใน
สถานประกอบการ 

กิจกรรม : กล ุ ่มอนามัยว ัยทำงานส่งต ัวแทนเข้าร ่วมประชุม 
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนา จป. เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อน
องค์กรสุขภาวะ” รุ ่นที่ 1 (ระยะขยายผล) วันที่ 25 กรกฎาคม 
2565 (ภาคทฤษฎี) Join Zoom Meeting เพื่อพัฒนาชุดความรู้
องค์ความรู้ด้านการขับเคลื่อนและพัฒนารูปแบบแนวทางการดูแล
สุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบกิจการสำหรับเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทำงานและพัฒนาบุคลากรดังกล่าวให้เป็นผู้นำการ
ขับเคลื่อนและเหมาะสมตามบริบทแต่ละองค์กรมีสถานประกอบ
กิจการเข้าร่วม 68 แห่งผู้เข้าร่วมประชุม 122 คน 

กิจกรรมที่เกีย่วกับการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร/ภาคเีครือข่าย/แกนนำ โดย
วิธีการอบรมและการประชุมเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ ปรับการดำเนินงาน
ในรูปแบบ on site เป็นการอบรม 
แบบ online ซึ่งทำให้กลุ่มเป้าหมาย
เข้าถึงการอบรมหรือพัฒนาศักยภาพ
ในรูปแบบ online มีข้อจำกัดด้าน
สัญญาณอินเทอรเ์น็ต ทำให้เป็น
อุปสรรคในการเข้าอบรมดังกล่าว 

 

2. การพัฒนาศักยภาพเพื่อการดำเนินงานส่งเสริม
สุขภาพประชากรวัยทำงาน 

กิจกรรม : กล ุ ่มอนามัยว ัยทำงานส่งต ัวแทนเข้าร ่วมประชุม
คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการและติดตามประเมินผล โครงการ
ขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม 
(Healthy Living) ครั ้งที ่ 1/2565 วันที ่ 7 ก.ค.2565 เวลา 
13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 สป. หรือประชุมฝ่ายสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Cisco WebEx เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
และทราบปัญหาและอุปสรรค 

 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสนับสนุนการส่งเสริม
สถานประกอบการ 

กิจกรรม :จัดพิมพ์หนังสือ 7 สัปดาห์ สุขภาพดี หุ ่นดี ที ่บ้าน  
อยู่ระหว่างรองบประมาณกลางกรม 
  : พัฒนาชุดองค์ความรู้ด้านการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะสำหรับ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับกรมสวัสดิการ
และพัฒนาสังคม กระทรวงแรงงาน 4 รุ่น 

 : พัฒนาและบำรุงรักษาชุดความรู้ 10 packagesแบบบูรณาการ 
เพื่อสร้างสุขภาวะดีสู่วิถียั่งยืน โดยเน้นจัดทำเป็นแบบสื่อสังคม
ออนไลน์ มีการประชุมศึกษากับกองแผนของกรมทุกเดือนเพื่อ
พัฒนาระบบ อยู่ระหว่างทดลองใช้ระบบร่วมกับรพ. ปทุมธาน ี

เกิดการปรับเปลี่ยนการใช้งบประมาณ
เรื ่องสื ่อสิ ่งพิมพ์ไปเป็นงบประมาณ
กลางกรมทำให้เกิดความล่าช้ากว่า
กำหนด 

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

4. กำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรม : จัดทำโล่และใบประกาศเกียรติคุณเพื่อใช้ประกอบการ
แจกรางวัลงานเวทีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพท่ี
จัดขึ้นใน วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-15.00 
น. ณ ห้องประชุมสโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
มีจำนวนสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ 
ระดับพื้นฐาน : จำนวน 121 สถานประกอบการ 
ระดับมาตรฐาน : จำนวน 66 สถานประกอบการ 
ระดับดีเด่น : จำนวน 58 สถานประกอบการ 
ระดับดีมาก : จำนวน  16  สถานประกอบการ 
รวม จำนวน 261 สถานประกอบการ 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคโควดิ 19 จึงส่งผลให้กิจกรรมบาง
กิจกรรมมีปรับรูปแบบการดำเนินงาน 
ดังนี ้
1. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร/ภาคเีครือข่าย/
แกนนำ โดยวิธีการอบรมและการ
ประชุมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ปรบั
การดำเนินงานในรูปแบบ on site 
เป็นการอบรม แบบ online ซึ่งทำ
ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการอบรม
หรือพัฒนาศักยภาพในรูปแบบ  
on line มีข้อจำกัดด้านสญัญาณ
อินเทอร์เน็ต ทำให้เป็นอุปสรรคใน
การเข้าอบรมดังกล่าว 

2. เนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด 19 ทำให้การ
รณรงค์เพื่อสร้างความตระหนัก
การดำเนินงานสถานประกอบการ
ส่งเสริมสุขภาพยังไม่ถึงเป้าหมาย
ตามที่กำหนด 

3. บางกิจกรรมมีการดำเนินการลา่ช้า
ไม่ตรงตามแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ศูนย์อนามัย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนที่ผ่าน
เกณฑ ์

จำนวน
ทั้งหมด 

ร้อยละ 

ศูนย์อนามัยที ่1 
เชียงใหม่ 

694,888 887,845 78.27 

ศูนย์อนามัยที ่2 
พิษณุโลก 

746,854 534,596 139.7 

ศูนย์อนามัยที ่3 
นครสวรรค์ 

957,076 443,455 215.82 

ศูนย์อนามัยที ่4 สระบุร ี 399,912 816,110 49 
ศูนย์อนามัยที ่5 ราชบุรี 864,853 805,565 107.36 
ศูนย์อนามัยที ่6 ชลบุร ี 670,119 936,637 71.55 
ศูนย์อนามัยที ่7 
ขอนแก่น 

2,620,109 759,065 345.18 

ศูนย์อนามัยที ่8 
อุดรธาน ี

929,633 833,974 111.47 

ศูนย์อนามัยที ่9 
นครราชสีมา 

856,881 1,014,937 84.43 

ศูนย์อนามัยที ่10 
อุบลราชธาน ี

1,420,164 693,022 204.92 

ศูนย์อนามัยที ่11 
นครศรีธรรมราช 

670,206 677,250 98.96 

ศูนย์อนามัยที ่12 
ยะลา 

790,756 753,233 104.98 

สถาบันพัฒนาสุขภาวะ
เขตเมือง 

158,732 844,311 18.8 

ภาพรวมประเทศ 11,780,183 10,000,00
0 

117.8 

การเข้าถึง Platform บางตัวยังยาก
ต่อการใช้งานของประชาชนบางศูนย์
อนามัยจึงยังขับเคลื่อนงานไม่ถึง
เป้าหมาย 

 
 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 

 
 

ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) 

ระดับท่ี 1  
Assessment 
1.1 บทวิเคราะหเ์พิ่มเติม การควบคุมภายในของ
หน่วยงานรอบ 5 เดือนแรก รายงานข้อมูลที่นำมาใช้ใน
ระบบ DOC  
โดยมีข้อมลูประกอบด้วย 

- ผลการประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 
17 หลักการ 

- รายงานข้อสังเกต การตรวจสอบของหน่วยงานตรว
สอบ 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 
(เสนอ ผอ./เผยแพร่รายงานการประชุมในหน้า
เว็บไซต์) 

 
 
- การวิเคราะหผ์ลการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน และการ

ควบคุมภายใน สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 
2565 รอบ 5 เดือนแรก 

 
 
 
 
- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน) 
 
 
 
 
 

  
 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-
1_06.pdf 
 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-
1_10.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
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_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_10.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

1.2 มเีอกสารสรุปการสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอยา่ง
ต่อเนื่อง (BCP) ของหน่วยงาน 

- รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย) รอบ 6 เดือน 
 
 
 
 
 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ง ครั้งท่ี 3/2565 

 
 
 
 
 
- แผนดำเนินธรุกิจอย่างต่อเนื่อง(BCP) สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 

- รายงานการสื่อสารแผน BCP 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-
1_11.pdf 
 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-
1_13.pdf 
 
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/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-
1_08.pdf 

 
(แนบเอกสารในรายการข้อมลูที่นำมาใช้) 

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_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_13.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/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_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_08.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ระดับท่ี ๒ 
Advocacy/Intervention 
2.1 กำหนดมาตรการ แนวทางการควบคุมภายใน 
2.2 กำหนดประเด็นความรู้ควบคมุภายใน สำหรับ

บุคลากรในหน่วยงานและช่องทางการเผยแพร่ การ
ใช้ความรู้ 

 
 
- มาตรการในการดำเนินการแกไ้ขการตรวจสอบภายในและการ

ควบคุมภายใน โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB 
- ประเด็นความรู้ที่ใช้ในการดำเนินการขับเคลื่อนฯ 

  
 

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

ระดับท่ี 3 
Management and Governance 
3.1 มีแผน-ผลการขับเคลื่อนการควบคมุภายใน ใน

ระบบ DOC 
 
 
 
 
 

3.2  มรีายงานการติดตามการดำเนินงานตัวช้ีวัดตาม 
คำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเวบ็ไซต์หน่วยงาน 
ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 

 
 
 
 
 
3.3  มาตรฐานการปฏิบตัิงาน (SOP) เพิ่มเติมจากรอบ 

5 เดือนแรก 
 

 
 
- กำหนดแผนการขับเคลื่อนงานการตรวจสอบภายในและการ

ควบคุมภายใน สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 
รอบ 5 เดือนหลัง 
 
 
 
 

- รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวช้ีวัดตาม 
คำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเวบ็ไซต์หน่วยงาน ภายในวันท่ี 
10 ของเดือนถัดไป 

 
 
 
 
 
- มาตรฐานการปฏิบตัิงาน SOP กระบวนงานรับรองมาตรฐาน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 
 
 
 

  
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-
1_06.pdf 
 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/opd
c-2565 
 

 
 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-
1_07.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
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
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_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_07.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

- มาตรฐานการปฏิบตัิงาน SOP กระบวนงานแบบสำรวจข้อมูล
สุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายในประเทศไทย 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-
1_12.pdf 
 

ระดับท่ี ๔ Output 
4.1 ร้อยละของจำนวนผลผลติไดค้รบตามมาตรการและ
แผนการขับเคลื่อนที่กำหนด 
โดยมีข้อมลูประกอบด้วย 
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง 

ครบตามจำนวนมาตรการที่หน่วยงานกำหนดไว้ใน
แผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน ในระบบ DOC 
 
 
 

- มีรายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายใน
แก่บุคลากร รอบ 5 เดือนหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
*ร้อยละของผลผลิตการดำเนินงานเทียบกับแผนที่กำหนด ร้อยละ 
100 คิดเป็น 0.5 คะแนน 
  
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง 
 
 
 
 
 
 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจดัทำกระบวนการสำคญัตามเกณฑ์

มาตรฐานการควบคมุภายในฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-
1_18.pdf 

 
 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_18.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 มสีรุปผลการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
(BCP) ของหน่วยงานและภาพถ่ายเป็นหลักฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

- รายงานการประชุมเชิงปฏิบตัิการ การจัดทำกระบวนการสำคญั
ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคมุภายในฯ 

 
 
 
 
 
- จัดทำและสื่อสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน 
  
 
 
 
 
 
- การทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) สำนักส่งเสริม

สุขภาพ 
 
 
 
 

 
- หนังสือแจ้งเวียน สื่อสารการทดสอบแผน BCP 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-
1_16.pdf 
 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-
1_14.pdf 
  
https://hp.anamai.moph.go.th/th/inte
rnal-control-65 

 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-
1_15.pdf 
 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-65
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-65
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_17.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

DC2565-
S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-
1_17.pdf 
 

ระดับที่ 5 Outcome 
ร้อยละความสำเรจ็ของการดำเนินงานการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน 

ตามเอกสารแนบที่ 1   

เอกสารแนบที่ 1 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคมุภายในและบริหารความเสี่ยง  

- รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคมุภายในและบริหารความเสีย่ง ตดิตามประเมินผล การควบคมุภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย) 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-65/download?id=95860&mid=36071&mkey=m_document&lang=th&did=27805 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-65/download?id=95860&mid=36071&mkey=m_document&lang=th&did=27805


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 
- แบบติดตามปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65) 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-65/download?id=90705&mid=36071&mkey=m_document&lang=th&did=28800 

 
 
 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-65/download?id=90705&mid=36071&mkey=m_document&lang=th&did=28800


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 
 

2. สื่อสารให้ความรู้ บุคลากรในหน่วยงาน การดำเนินงานควบคุมภายใน 
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำกระบวนการสำคัญตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในฯ 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_16.pdf 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_16.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 
2.2 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำกระบวนการสำคัญตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในฯ 

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 
 
 

 
 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

2.3 สื่อสารมาตรฐาน SOP  ทาง website สำนกัส่งเสริมสุขภาพ หัวข้อ ระบบควบคมุภายในและบริหารความเสี่ยง 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-65


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

2.4 สื่อสารคู่มือ แนวทางระบบควบคุมภายใน และคู่มือการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทาง website สำนักส่งเสริมสขุภาพ  https://hp.anamai.moph.go.th/th/opdc-2565  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/opdc-2565


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

3. การพัฒนา ปรับปรุง การควบคุมภายใน เพ่ิมเติมจากรอบ 5 เดือนแรก ครอบคลุมภารกิจ โครงสร้างหน่วยงาน 
3.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP การติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน ตามเอกสารแนบที่ 3  

       

       
 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

3.2 จัดทำ มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงานขึ้น เพิ่มเติมจากรอบ 5 เดือนแรก จำนวน 2 กระบวนการ และผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนัก และเผยแพร่บนหน้า เวบไซต์  สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 
 
1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP กระบวนงานรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_07.pdf 
 

 
 
 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_07.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP กระบวนงานแบบสำรวจข้อมูลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายในประเทศไทย 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_12.pdf 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_1/opdc_2565_IDC2-1_12.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิต ชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

1.  กรตรวจประเมิน จากคณะกรรมการ การประเมินผล
สถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต กรมอนามัย รอบ 5 เดือนหลัง 

คณะกรรมการ การประเมินผลสถานท่ีน่าอยู่น่าทำงาน มีชีวิตชีวาฯ 
สำนักส่งเสรมิสุขภาพ รับการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการการ
ประเมินผลสถานท่ีน่าอยู่น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต กรมอนามัย และหลงัจากท่ีรับการตรวจประเมินและ
ทราบผลการตรวจคณะทำงานฯ ได้ทำการอุทธรณ์ ประเด็น 5 ส. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
เข้าถึงเอกสารได้ที ่
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-
2_17.pdf 
 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-
2_18.pdf 
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_2/opdc_2565_IDC2-2_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_19.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_19.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_19.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_19.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 
 
 
- การวิเคราะห์การประเมินประสทิธิผลการดำเนินกิจกรรม 
Healthy Workplace Happy for life ระดับดเียี่ยม 
 
 
 

S/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-
2_19.pdf 
 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-
2_20.pdf  
 

ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

1. รายงานผลติดตามเร่งรดัการเบิกจา่ยงบประมาณ - 
รบจ.1 

 
 

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม 
รบจ.1 
อัพโหลดขึ ้นเว็ปไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูล ณ วันที่ 12 
กรกฎาคม 2565 

 https://hp.anamai.moph.go.th/th/rep
ort-
date15/download?id=95416&mid=
33899&mkey=m_document&lang=t
h&did=29502 

 
 

2. วิเคราะห์งบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักส่งเสริม
สุขภาพ 

มีการสร ุปผลการวิเคราะห์งบประมาณและผลการเบิกจ ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 – 
กรกฎาคม 2565) สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
 

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_3/opdc_2565_IDC2-
3_10.pdf 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_19.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_19.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_20.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_20.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_20.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_20.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_20.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_2/opdc_2565_IDC2-2_20.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=95416&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=29502
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=95416&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=29502
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=95416&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=29502
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=95416&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=29502
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=95416&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=29502
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_3/opdc_2565_IDC2-3_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_3/opdc_2565_IDC2-3_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_3/opdc_2565_IDC2-3_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_3/opdc_2565_IDC2-3_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_3/opdc_2565_IDC2-3_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_3/opdc_2565_IDC2-3_10.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 

ตัวชี้วัด 2.4 ร้อยละความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 

1. วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติ
พัฒนาและยกระดับการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับ
รางวัลเลิศรัฐ   

เข้าร่วมประชุมประชมุเชิงปฏบิัติพัฒนาและยกระดับการเขียน
ผลงานเพ่ือสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ  เวลา 08.30-16.30 น. 
ห้องประชุมกองกจิกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 
กรมอนามัย  สำนักส่งเสริมสขุภาพ เข้าร่วมประชุม ท้ังหมด 12 
คน 
onsite จำนวน 2 คน online จำนวน 10 คน 
ประเด็นสำคัญจากการประชมุ 
ในปี 2565 กรมอนามัยส่งผลงานทั้งหมด 36 ผลงาน โดยผ่านการ
พิจารณารอบที่1 จำนวน 1 ผลงาน (ระดับดี) ซึ่งมีการวิเคราะห์ปญัหาส่วน
ใหญ่อาจมาจากผลลัพธ์ของผลงานไมถ่ึงประชาชน 
❖ แนวทางการพัฒนาและยกระดับผลงานของกรมอนามัยสู่ความ

เป็นเลิศ  และแนวทางการเขียนผลงานสมัครรางวลับริการ
ภาครัฐและรางวัลการบริการแบบมีส่วนร่วม 

       - แนวคิดของรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ 
       - แนวคิดของรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการีส่วนร่วม 
❖ แนวปฏิบัติที่ดีในการมองผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล ต้นแบบ

ความสำเร็จ พิชิตรางวลัเลศิรัฐ 
       - Tricks & tips พิชิตรางวัลเลิศรัฐ 
       - ความท้าทายก้าวสำคัญเบือ้งหลังความสำเร็จ 
สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ 
หน่วยงานเตรียมผลงานเพื่อสมัครขอรับสมัครรางวัลบริการภาครัฐ
และรางวัลการบริการแบบมีส่วนร่วม ในปี 2566 ต่อไป 

 

 
 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ 
(กพว.) สำนักส่งเสรมิสุขภาพ 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) ครั้งที่ 
6/2565 วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565  ณ ห้องประชุมกลุ่ม
อนามัยวัยทำงาน อาคาร 7 ช้ัน 5 สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
ประเด็นสำคัญจากการประชุม  
❖ การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 

ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา  ระหว่างวันท่ี 14-16 กันยายน 2565 

❖ การประชุมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand 
Research Expo 2022)  

❖ รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2565 
❖ ข้อมูลงานวิชาการวิจ ัยย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 

2565) 
❖ ผลการวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสในการพัฒนางานวิจัย

สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
❖ แผนพัฒนาและข ับเคล ื ่อนงานว ิชาการและการว ิจัย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
❖ การจัดตั้งคลินิกวิจัยสำนักส่งเสริมสุขภาพ     
❖ ผลงานท่ีเตรียมจะส่งขอจริยธรรมการวิจัย (EC) กรมอนามัย 

มีส่งมาที่กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
❖ ความก้าวหน้าการดำเนินงานวิชาการและงานวิจัยของทุก

กลุ่มฝ่าย      
สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ 
1. มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ นำเสนอเรื ่องในการประชุมสำนัก

ส่งเสริมสุขภาพ เรื่องพิจารณา ใน 2 ประเด็น ได้แก่ 
    1.1 แผนพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการและการวิจัย  
    ปี 2566  
    1.2 แผนการจัดตั้งคลินิกวิจัย สำนักส่งเสรมิสุขภาพ 
2. ให้แต่ละกลุม่งานเตรียมข้อมลูทะเบียนผูเ้ชี่ยวชาญ/เครือข่าย

ของกลุ่มงานเพื่อนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการฯ กพว.
ครั้งต่อไป 

 

 
 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 
 
ระดับท่ี 1 Assessment 
ทบทวนและวิเคราะหผ์ลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
วิชาการของหน่วยงาน (1) 

 

ดำเนินการกิจกรรมตาม template ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จ
ของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
ระดับที่ 1 Assessment 
ทบทวนและวิเคราะห์ผลการขับเคลื ่อนการดำเนินงานวิชาการของ
หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และผลการดำเนินงานสร้างหรือ
พัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงานในรอบ 5 
เดือนแรก เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การวิเคราะห์ผล
การขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และผลการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/
นวัตกรรมของหน่วยงานรายการข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน 

 ➢ เอกสารแสดงผลการวิเคราะห์ผลการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของ
หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-
4_10.pdf 
➢ เอกสารแสดงการว ิ เคราะห ์ผลการ

ดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงาน 

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

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_11.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

DC2565-
S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-
4_11.pdf 
➢ เอกสารแสดงรายการข้อมูล ความรู ้ที่

น ำ ม า ใช ้ ป ร ะกอบกา ร ว ิ เ ค ร าะห์
สถานการณ ์ เพ ื ่ อพ ัฒนา/ปร ับปรุ ง
กระบวนการดำเนินงาน 

 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-
4_12.pdf  
 

ระดับท่ี 2 Advocacy / Intervention  
มาตรการ/ประเด็นความรู้ C/SH  (1) 
 

ดำเนินการกิจกรรมตาม template ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับ
ความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
ระดับท่ี 2 Advocacy / Intervention  
-  ทบทวนมาตรการและประเด็นความรู้ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
-  มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของ

หน่วยงานให้เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ ตามกลยุทธ์ PIRAB 
พร้อมเหตผุลประกอบในการกำหนดมาตรการ 

 
 

 ➢ ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้อง
กับ PIRAB  

-  มีเอกสารแสดงมาตรการเพื่อการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของ
หน่วยงานให้เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ 
ตามกลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตผุลประกอบ
ในการกำหนดมาตรการ  

➢ https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_07.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 
 
 
 
-  สรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
พร้อมเหตผุลประกอบในการกำหนดประเด็นความรู้ 

 

/OPDC2565-
S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-
4_07.pdf 
 

➢ ประเด็นความรู้ท่ีให้แก่ผู้รับบริการ (C) /  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)  

-  มีเอกสารสรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่
บุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
วิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้ พร้อมเหตผุลประกอบในการ
กำหนดประเด็นความรู ้
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2565-
S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-
4_12.pdf 
 

ระดับท่ี 3 Management and Governance 
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน (1) 
 

ดำเนินการกิจกรรมตาม template ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับ
ความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
ระดับท่ี 3 Management and Governance 
การทบทวนแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการและการสร้าง
หรือพัฒนาผลงานวิจยั/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงาน 
➢ แผนการพัฒนา/ปรับปรุงเพื่อการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามกลยุทธ์ 

PIRAB  
➢ มีการขับเคลื่อนงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้   มีรายงานการ

ติดตามการดำเนนิงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้น
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดอืนถดัไป 
➢ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ

ของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ (SOP) 
 

 ➢ มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด  

   - มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงเพือ่การ
ดำเนินงานตัวช้ีวัดตามกลยุทธ์ PIRAB  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-
4_06.pdf 
มีการขับเคลื่อนงานเปน็ไปตามแผนที่กำหนด
ไว้ มีรายงานการติดตามการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทกุเดือน และนำขึน้

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_06.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

เว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที ่10 ของ
เดือนถัดไป 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-
4_13.pdf 
 
➢ ม ีมาตรฐานการปฏ ิบ ั ต ิ ง านกา ร

ขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของ
หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(SOP) 

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

ระดับท่ี 4 Output 
4.1รายงานผลการสรุปบทเรยีนองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
(0.5) 
4.2 ผลผลติครบตามแผนขับเคลือ่น (0.5)  

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานพร้อม
สรุปบทเร ียนการเป็นองค์กรแห่งการเร ียนรู้ต ัวชี ้ว ัดที ่ 2.4 ระดับ
ความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ (LO) ปี2565 และมี
ผลผลิตครบตามแผนขับเคลื่อน 
 

 

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน และการ
ประเมินผลการดำเนินงานพร้อมสรุปบทเรียนการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_08.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

https://hp.anamai.moph.go.th/we
b-
upload/4xceb3b571ddb70741a
d132d75876bc41d/tinymce/OP
DC/OPDC2565-
S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-
4_33.pdf 
 

ระดับท่ี 5 Outcome 
5.1 เอกสารแสดงผลการจัดการขอ้มูล (0.75) 
5.2 ผลงานผ่านประเมินรางวัล TPSA รอบ1 (0.25) 
 

-  มีเอกสารที่แสดงจำนวนผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ที่
ดำเนินการจัดการอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน  

-  ผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมินรางวัล TPSA / TEPGA ปี 2565 
ผ่านตรวจประเมินรอบที่ 1 หรือผลงานได้รับการส่งสมัครเข้ารับ
รางวัล UNPSA 2022  

-  สรุปรายงานแสดงจำนวนผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ที่
ดำเนินการจัดการอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน 

-  ผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมินรางวัล TPSA / TEPGA ปี 2565 
ผ่านตรวจประเมินรอบที่ 1 หรือผลงานได้รับการส่งสมัครเข้ารับ
รางวัล UNPSA 2022  

เน ื ่องจากผลงานท ี ่ส ่ ง เข ้าร ับการ
ประเม ินรางว ัล TPSA / TEPGA ปี 
2565 ไม ่ม ีผลงานผ ่านการตรวจ
ประเมินรอบที่ 1 ทำให้คะแนนในส่วน
นี้จะหายไป 0.25 คะแนน 

สรุปจำนวนผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ ปี
2565 และนำผลงานขึ้นเว็บไซด์สำนักส่งเสริม
สุขภาพ  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb 
3b571ddb70741ad132d75876bc
41d/tinymce/ 
OPDC/OPDC2565-
S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-
4_34.pdf 
ผลงานที ่ส ่งเข้าร ับการประเมินรางวัล TPSA / 
TEPGA ปี 2565 ไม่มีผลงานผ่านการตรวจ
ประเมินรอบที่ 1 หรือผลงานได้รับการส่งสมัคร
เข้ารับรางวัล UNPSA 2022  

 

ตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงานรอบ 6 เดือนหลังในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรอบ 
6 เดือนแรกในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

-  จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือนแรก มีแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2565 จำนวนทั ้งสิ ้น 19 
โครงการ 136 กิจกรรม รอบ 6 เดือน
แรก จำนวน 97 กิจกรรม เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ จำนวน 87 กิจกรรม 

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

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_33.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_33.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_33.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_33.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_33.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_33.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_4/opdc_2565_IDC2-4_33.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb
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


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

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

- รายงานผลการวิเคราะห์ (GAP) การขับเคลื่อนแผนปฏิบตัิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีอาจทำให้การขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการประจำปไีม่บรรลุเป้าหมาย   

คิดเป็นร้อยละ 89.69 และไม่เป็นไป
แผนปฏิบัติการ จำนวน 10 กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 10.31 โดยกิจกรรมที่
ไม ่บรรล ุตามเป ้าหมายนั ้น พบว่า 
ใ น ช ่ ว ง ต ้ น ป ี ง บ ป ระม าณม ี ก า ร
ขับเคล ื ่อนงานได้ล ่าช ้ากว ่าแผนที่
กำหนดโดยเฉพาะการเบิกจ่ายของ
แผนประชุมอบรม/สัมมนาในไตรมาส
ที่ 1 ที่วางไว้ไม่สามารดำเนินการได้
ตามแผน เน ื ่ องจากก ิจกรรมเน้น
ประช ุมออนไลน ์ด ้วยสถานการณ์ 
COVID-1 9  ท ี ่ ย ั ง ไ ม ่ ด ี ข ึ ้ น  ป รั บ
รายละเอียดกิจกรรม/ระยะเวลา/เพิ่ม-
ลดงบประมาณ  และปร ับเล ื ่ อน
กิจกรรมไปในไตรมาสที่ 2 - 4 ส่งผล
ต่อเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ 
การวางแผนและการกำกับติดตาม ทำ
ให้การดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมายที่
กรมอนามัยกำหนด 
- แผนความเส ี ่ยงบางโครงการไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
โครงการ และบร ิบทสถานการณ์
ปัจจุบัน 
- บางครั ้งกลุ ่มงานอนุมัติปรับแผน
แล้วแต่ไม่ได้สำเนาเอกสารการอนุมัติ
มาให้กลุ่ม บรย. ทำให้แผนปฏิบัติการ
ในระบบ DOC ไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผล
ต่อการติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
- การปรับแผนปฏิบัติการที่มีความถี่ใน
การปรับแผนมากเกินไปของแต่ละ
โครงการ ทำให ้การกำก ับต ิดตาม

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_05.pdf 

3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบตัิ
การของสำนักส่งเสริมสุขภาพ 

- แผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการของสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ โดยการจดัทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการที่
มีวงเงินงบประมาณ 500,00 บาท ข้ึนไป ครบทุกโครงการ  

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_06.pdf 

4. จัดทำมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กล
ยุทธ์ PIRAB 

- มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตผุลประกอบใน
การกำหนดมาตรการ  

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565
-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_07.pdf 

5. การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน  
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการใน

ระบบ DOC  
 - เผยแพร่เอกสารการอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการขึ้น

เว็บไซต ์
 

- แผนขับเคลื ่อนการดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัด 2.5 ร้อยละการ
ดำเน ินงานตามแผนปฏิบ ัต ิการระด ับหน ่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในระบบ DOC 
ประจำเดือนกรกฎาคม 2565  
 - อัพโหลดเอกสารการอนุมัติปรับแผนบนเว็บไซต์สำนักส่งเสริม
สุขภาพ และในระบบ DOC ของไตรมาสที่ 2-3  
- ปรับแผนปฏิบัติการ รอบเดือนมิถุนายน ในระบบ DOC เรียบร้อย
แล้ว  

   * ได้จัดทำหนังสือไปกองแผนงานเพื่อขอเลื่อนระยะเวลาการเปิด
ระบบ DOC ของเดือนกรกฎาคม เนื่องจากสำนักส่งเสริมสุขภาพ มี
ภารกิจเร่งด่วนตามนโยบาย และอยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนนุ
งบประมาณและพิจารณาจัดสรรงบประมาณรอบไตรมาส 4 ซึ่งไม่
ทันรอบการปรับแผนในระบบ DOC รอบเดือนกรกฎาคม 2565 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565
-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_10.pdf 
 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_25.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_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
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_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
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_25.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ทั้งนี้ กองแผนงานได้ประสานแจ้งว่าเปิดระบบให้วันท่ี 25-27 
ก.ค.65 (ปกติเปิด 28-30 ก.ค.65) แต่ไม่ได้ประสานแจ้งสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ โดยแจ้งว่าประสานผ่านไลน์ DOC แล้ว แต่
ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมลูไมไ่ดอ้ยู่ในไลน์ดังกล่าว 

ประเมินผลเป็นไปได้ยาก ไม่ต่อเนื่อง 
กระทบการวางแผนและการเบิกจ่าย
งบประมาณของแต่ละไตรมาส 
- ข้อจำกัดการเปิดระบบ DOC ในการ    
ปรับแผน ทำให้ข้อมูลแผนและการ
รายงานผลไม่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ ในรอบไตรมาส 3 งบประมาณไม่
เพียงพอในการดำเนินงานเนื่องจากมี
กิจกรรมตามนโยบายเพิ ่มเติม การ
พิจารณาจัดสรร/ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติมไม่แล้วเสร็จ ทำให้
การปรับแผนล่าช้าไม่ทันรอบการเปิด
ระบบ ต้องรอการเปิดระบบในเดือน
ถัดไป ทำให้ข ้อม ูลในระบบไม่เป็น
ปัจจุบัน 

6. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การในท่ีประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพทุกเดือนและ
เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์  

  - รายงานผลความกา้วหน้าการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการในที่ประชุมสำนักสง่เสริมสุขภาพ 

  - รายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ และเผยแพร่ขึ้นเวบ็ไซต์ ภายในวันท่ี 
10 ของเดือนถัดไป 

- มีการกำกับติดตามผลการดำเนนิงานและเผยแพร่บนเว็บไซต์
สำนักส่งเสรมิสุขภาพประจำเดือน 

  1) รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ และเผยแพร่ขึ้น
เว็บไซต์ทุกเดือน ครั้งท่ี 8/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565  
(วันท่ี 20 ก.ค.65)  

  2) รายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดคำรับรองการปฏิบตัิ
ราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (วันที่ 5 สิงหาคม 2565)  

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_29.pdf 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-F/opdc_2565_11-09.pdf 
 

7. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพทุกเดือน 

   - รายงานผลการเบิกจ่ายภาพรวม ไตรมาสที่ 3  
   - รายงานผลการเบิกจ่ายประชุม/อบรม/สัมมนาไตร

มาสที่ 3 

- รายงานผลการเบิกจา่ยภาพรวม ไตรมาสที่ 3 เผยแพร่บนเว็บไซต์
สำนักส่งเสรมิสุขภาพ และรายงานในระบบการรายงานคำรับรอง 

* ได ้ม ีการอ ัพเดทผลการเบ ิกจ ่ ายงบประมาณภาพรวม  
ณ ปัจจุบัน งบที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ในที่
ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ (ณ วันท่ี 19 กรกฎาคม 2565) 

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
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_29.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_29.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_29.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_29.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_29.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_29.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-09.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_12.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

(โดยกองแผนงานจะตรวจสอบรายงานผลการเบิกจ่ายการอบรม/
สัมมนาไตรมาสที่ 3 จากกองคลัง (ณ สิ้นไตรมาสที่ 3) 

- รอบ 5 เดือนหลัง : เกณฑ์การประเมิน : ผลการเบิกจ่ายการ
อบรม/สัมมนา ไตรมาสที่ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)  

 ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน : 
แผนอบรม/สัมมนา (หลังจากปรบัแผนรอบ มิถุนายน 2565)  
งบประมาณ 1,805,260 บาท 
ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,532,461 บาท (ณ วันท่ี 6 กรกฎาคม 
2565) คดิเป็นร้อยละ 84.89 

 

 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_27.pdf 

8. สรปุผลการดำเนินงานตามผลผลิตกจิกรรมในไตรมาส
ที่ 3 

- รายงานผลผลติกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามแผน ในระบบ DOC ครบทุกกิจกรรม 

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-
5_28.pdf 

9. สรปุวิเคราะหผ์ลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพื่อวิเคราะห์ GAP 
และมาตรการ แนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป) 

- สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรมจากระบบ 
DOC4.0 โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 

- เนื่องจากวางเป้าหมายกิจกรรม (Outcome) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (ก.ย.
65) ทั้งนี้ การประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรมในระบบ 
DOC ซ ึ ่ งต ัดข ้อม ูล 30 ก.ค.65 จ ึงต ้องรายงานผลเป ้าหมาย 
(Outcome) ล่วงหน้า 

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

ไตรมาสท่ี 1
ไตรมาสท่ี 

1-2
ไตรมาสท่ี 

1-3

แผนอบรม/สัมมนา 89.16% 35.91% 15.11%

ผลการเบิกจ่าย 10.84% 64.09% 84.89%
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ผลการเบิกจ่ายประชุมเชงิปฏบิัตกิาร/อบรม/สัมมนา

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_27.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_27.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_27.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_27.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_27.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_27.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_28.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_28.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_28.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_28.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_28.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_28.pdf
http://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=str-project/trackprojectlist
http://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=str-project/trackprojectlist


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

   - ทั ้งนี ้ จะดำเนินการสรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพื่อวิเคราะห์ GAP 
และมาตรการ แนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป  - เนื ่องจาก
วางเป้าหมายกิจกรรม (Outcome) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (ก.ย.65) 
ทั้งนี้ การประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรมในระบบ 
DOC ซึ ่งต ัดข้อมูล 30 ก.ค.65 จึงต้องรายงานผลเป้าหมาย 
(Outcome) ล่วงหน้า 
   - ทั ้งนี ้ จะดำเนินการสรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพื่อวิเคราะห์ 
GAP และมาตรการ แนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป 

ตัวชี้วัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 

1. การเผยแพร่สื่อการส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรม และ
การป้องกันทุจริต 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 ช่องทาง  
- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมแก่
บุคลากรสำนักส่งเสรมิสุขภาพ ประกอบด้วยเรื่อง  
1. การยดึมั่นในหลักธรรมทางศาสนาเพื่อป้องกันการทุจรติ  
2.  หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
3. วิถีวัฒนธรรม: การเสริมสร้างวฒันธรรมและค่านิยมสจุริตและ

การต่อต้านทุจริตในบุคคลและองค์กร 
4. จิตอาสา 4 ประการ 

 - ช่องทางการเผยแพร่ที่ 1 : เว็บไซต์สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ คุณธรรมจริยธรรม  
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethi
cs/download?id=96051&mid=3680
3&mkey=m_document&lang=th&did
=29606 
 
- ช่องทางการเผยแพร่ที่ 2 : Line Group 
สำนักส่งเสรมิสุขภาพ ดังภาพ 

 
2. กิจกรรมรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำเดือน (รอบ 5 เดือนหลัง) 

 

ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง ในการประชุมสำนักส่งเสรมิสุขภาพ อยู่
ระหว่างการอัพโหลดเอกสารลงเวบ็ไซตส์ำนักส่งเสรมิสุขภาพ 

 ครั้งท่ี 1 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/me
eting-
hp/download?id=95783&mid=3510

https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=96051&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=29606
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=96051&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=29606
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=96051&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=29606
https://hp.anamai.moph.go.th/th/ethics/download?id=96051&mid=36803&mkey=m_document&lang=th&did=29606
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=95783&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29318
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=95783&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29318
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=95783&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29318


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

8&mkey=m_document&lang=th&did
=29318 
 
ครั้งท่ี 2 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/me
eting-
hp/download?id=95896&mid=3510
8&mkey=m_document&lang=th&did
=29458 
 

3. แสดงช่องทางการสื่อสารที่บุคลากรในหน่วยงาน
สามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ การดำเนินงาน สอบถาม 
ทักท้วง ร้องเรียน แลกเปลีย่นข้อมลูและให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 5 เดือนหลัง) 

ดำเนินการแล้ว  
 

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-
6_09.pdf 
 

4. สื่อสารประชาสมัพันธ์ภายในหน่วยงานเพื่อให้
บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงาน 
สามารถสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน ตรวจสอบ 
แลกเปลีย่นข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะ กระบวนการ/
ขั้นตอนการยืมใช้ทรัพยส์ินทางราชการในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว 

ดำเนินการแล้ว  1. หนังสือเวียนประชาสมัพันธ์ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้าง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
เรื่องการยืมทรัพย์สินราชการ  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-
6_08.pdf 
 
2. สื่อประชาสัมพันธ์การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร การดำเนินงาน สามารถสอบถาม 
ทักท้วง ร้องเรียน ตรวจสอบ แลกเปลี่ยน

https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=95783&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29318
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=95783&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29318
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=95896&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29458
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=95896&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29458
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=95896&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29458
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=95896&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29458
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=95896&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=29458
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_08.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะ กระบวนการ/
ขั้นตอนการยืมใช้ทรัพยส์ินทางราชการ 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-
6_09.pdf 
 

๕. การประชุมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อยกระดับการรบัรู้การป้องกันการ
ทุจริต และเสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรม ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ เพื่อสนับสนุนการส่งเสรมิสุขภาพคนไทยทุกกลุ่ม
วัยและป้องกันการติดเชื้อโควดิ 19 (Hybrid) 
กลุ่มเป้าหมายบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพจำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานท่ีการจดัประชุม (on-site) 35 
คน และผา่นการประชุมออนไลน์ (online) 50 คน 

ดำเนินการแล้ว  มีความลา่ช้าในการดำเนินงาน
เนื่องจากงบประมาณ จึงมีความจำเป็น
ที่จะต้องปรับรูปแบบการประชุมจาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นการ
ประชุมราชการ “การประชุมการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อยกระดับ การรับรู้
การป้องกันการทุจริต และเสรมิสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม ปีงบประมาณ 
2565 รูปแบบ on-site และ 
online” 
 

 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad1
32d75876bc41d/tinymce/OPDC/OP
DC2565-
S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-
6_13.pdf  
 

๖. ผลการวัดการรับรู้ออนไลน์ เรือ่ง การรับรู้การ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปรง่ใสของกรมอนามัย 

ดำเนินการแล้ว  การไมส่่งต่อผูร้ับผดิชอบงาน/
คณะทำงานภายในกลุ่มงานส่งผลให้

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

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_10.pdf


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) 
มีนาคม - กรกฎาคม 2565 

ขาดความต่อเนื่องของการดำเนินงาน
ตามแผนขับเคลื่อนฯ   
 

DC2565-
S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-
6_10.pdf 
 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 

 

นางสาวจันจิรา ทรัพย์อาภรณ์/นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ ผู้สรุปการประชุม 
นางวิมล บ้านพวน ผู้ตรวจสรุปการประชุม

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_6/opdc_2565_IDC2-6_10.pdf


 


