
รายงานการประชุมติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2566  
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ  
ชั้น 3 อาคาร ๗ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

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

ผู้มาประชุม  

1. นางวิมล   บ้านพวน นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) 
2. นางอัญชุรีย์  บุญมาประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
3. นายธีรพงษ์  คำพุฒ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
4. นางฐาปะณี  คงรุ่งเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
5. นางสาวดวงพร  หวานแก้ว รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ 

แผนชำนาญการพิเศษ 
6. นางสาวกมลนิตย์ มาลัย  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
7. นางอรอุมา  โภคสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
8. นางสาวศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
9. นางมลิวัลย์  ศรีม่วง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
10. นางสาวจิรนันท์ สุวะไกร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11. นางสาววรรณชนก ลิ้มจำรูญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12. นางสาวเบญจวรรณ ยี่คิ้ว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
13. นางสาวสิริยาภรณ์ บุญลาด  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
14. นางสาวปราณี  พงษ์จินดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
15. นางสาวเนตรชนก รัตนเนตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
16. นางสาวปิยวดี  พิศาลรัตนคุณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
17. นางสาวประภัสสร นุชนิยม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
18. นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
19. นางสาวณัฏฐ์พัชร์ กุญแจทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
20. นางสาวสโรชา  เถาเอ่ียม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
21. นางสาวศิรินภา ภู่เทศ  เจ้าพนักงานพัสดุ 
22. นางสาวจันจิรา  ทรัพย์อาภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
23. นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐ์สกุล นักจัดการงานทั่วไป 
24. นางสาวหทัยรัตน์ เพียรเกษตรกิจ นักวิชาการพัสดุ 
25. นายณัฐากร  บัวแก้ว  นักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 



วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- 

วาระท่ี 2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

2.1 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
รอบ 5 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566). 

 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

 

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1 รายงานการลงข้อมูลระดับ 1 – 3 และหลักฐานที่ลงในระบบ DOC  

หัวข้อรายงานการลงข้อมูล
ระดับ 1 - 3  

ในระบบ DOC 

ตัวชี้วดั (2. ขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพและมีสมรรถภาพสูง (4 ตัวชี้วดั)) 

2.1 ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) 

2.2 ระดับความสำเร็จของ 
การจัดทำแผนที่ความรู้  
(K-Mapping) และการจัดการ
ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 

2.3 ระดับความสำเร็จ
ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ   

2.4 ระดับความสำเร็จร้อยละ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การระดับหนว่ยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

รายการขอ้มูลที่นำมาใช ้ √ √ √ √ 

มาตรการและประเด็นความรู้ที่
ให้แก่ผู้รับบริการ 

√ √ √ √ 

จัดทำแผนการขับเคลื่อน** √ √ √ √ 

มาตรฐานการปฏบิัติงาน (SOP) √ √ √ √ 

รายงานผลการติดตามกำกบั
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 

งานพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ อยู่ระหวา่งดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองฯ 

 



หัวข้อรายงานการลงข้อมูล
ระดับ 1 - 3  

ในระบบ DOC 

ตัวชี้วดั (3. ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสขุภาพและอนามัยสิง่แวดล้อม หน่วยงานสายวชิาการ (5 ตัวชี้วัด)) 

3.1 อัตราส่วนการ
ตายมารดาไทยตอ่
การเกิดมีชีพแสนคน 

3.2 ร้อยละของเด็ก
อาย ุ0 – 5 ป ีมี
พัฒนาการสมวยั 

3.7 จำนวน
โรงเรียนรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (Health 
Literate school) 

3.8 ร้อยละของ
เด็กไทยมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพ 

3.11 ร้อยละของ
ประชากรอายุ 15 – 
59 ปี มีพฤติกรรม
สุขภาพทีพ่ึ่งประสงค์ 

รายการขอ้มูลที่นำมาใช ้ √ √ √ √ √ 

มาตรการและประเด็นความรู้ที่
ให้แก่ผู้รับบริการ 

√ √ √ √ √ 

จัดทำแผนการขับเคลื่อน** √ √ √ √ √ 

มาตรฐานการปฏบิัติงาน (SOP) √ √ √ √ √ 

รายงานผลการติดตามกำกบั
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 งานพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ อยู่ระหวา่งดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองฯ 

 

  มติที่ประชุม รับทราบ 



 

3.2 รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด 2.1 - 2.4 และ 3.1, 3.2, 3.7, 3.8 และ 3.11 ประจำเดือน พฤศจิกายน2565 
รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการ

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

วันท่ี 6 ตุลาคม 2565 การคดัเลอืกตัวช้ีวัดระบบเฝ้าระวังการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
สาระสำคญั 

- จัดทำ-factsheet65 
- จัดทำ-Annual-Report-เฝ้าระวังฯ 65 

แยกการจัดทำรายงานเป็น 2 ระบบใหญ่ดังนี ้
1) ระบบเฝ้าระวังการตายมารดา MDSR System 
2) ระบบเฝ้าระวังทารกตาย PNDR System 

- ตัวช้ีวัดระบบเฝ้าระวังมารดาและทารก มีมติให้กำเนินการเฝ้า
ระวัง 9+1 คือเฝ้าระวัง 9 ตัวเดิมจากปี 65 และเพิม่ 1 ตัวคือ 
ร้อยละทารกแรกเกิด ถึง 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดยีว  
การกำหนดค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดต้องสอดคล้องกับตัวช้ีวัด
กระทรวง 

 

 

2. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมารดาและ
ทารกปริกำเนดิ ครั้งท่ี 1/2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 18 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 
ช้ัน 3 กรมอนามัย ผา่นระบบ Video Conference : Cisco WebEx   
ประธานการประชุม : นายแพทยส์ุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย 
อธิบดีกรมอนามัย 
ผู้เข้าร่วมประชุม : คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมารดาและทารกปริ
กำเนิด ผู้เชี่ยวชาญ สูติแพทย์ และนักวิชาการสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้อง 
วัตถุประสงค์การประชุม : 
1. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานมารดาและทารกปริกำเนดิ 
2. ขอความเห็นชอบตัวช้ีวัดงานมารดาและทารก ปีงบประมาณ  
มติท่ีประชุม 

- ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการโดยมีข้อเสนอเพิ่มเติมดังนี ้
- ตัวช้ีวัดร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ไดร้ับ  บริการฝากครรภ์

คุณภาพ มอบกรมอนามยักำหนดกิจกรรมบริการของการฝาก 

- ระบบ  Video 
Conference : Cisco 
WebEx  มีปัญหา เสยีง 
ลำโพง ไมค์ ไม่ดัง มเีสียง
รบกวนตลอดเวลา 
- ขาดเจ้าหน้าดูแลเรื่อง
ระบบเสียงและ  
Conference 
 
 
 
 
  



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 - ครรภ์แต่ละครั้งให้ชัดเจน พร้อมทัง้กำหนดขีดความสามารถใน
การให้บริการและแนวทางการส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่อง 

- ตัวช้ีวัดร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ไดร้ับบริการฝากครรภ์ครบ 8 
ครั้งตามเกณฑ์ ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ เพื่อนำผลการ
ดำเนินงานของประเทศไทยเปรียบเทียบในระดบัสากล 

- ตัวช้ีวัดร้อยละทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่
อย่างเดียว มอบกรมอนามัยวิเคราะห์การดำเนินงานตาม
หลักการรอบ 12 เดือน 

2. เห็นชอบมาตรการลดการตายมารดา ปี 2566 มอบทีมเลขาประสาน
ความร่วมมือราชวิทยาลยัที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานลดการตายมารดาต่อไป 

  

3. การประชุม กพว. ครั้งท่ี 1/2566 
ความก้าวหน้าการดำเนินงานการพัฒนา 
ระบบเฝ้าระวังการส่งเสรมิสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

วันท่ี 18 ตุลาคม 2565 รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังด้านส่งเสริม
สุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ปงีบประมาณ 2565 
ระบบเฝ้าระวังมารดาและทารก 

ข้อสังเกตในการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง  

 

 https://planning.anamai.moph.go.th
/th/surveillance-
report/download?id=97984&mid=
36282&mkey=m_document&lang
=th&did=30104 
 
 
 
 
 
 
https://planning.anamai.moph.go.th
/th/surveillance-
report/download?id=97985&mid=
36282&mkey=m_document&lang
=th&did=30104 
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมนำใน
การทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายทารกปริ
กำเนิด ภายใต้โครงการพัฒนาแนวทางการรายงาน
การเกิดไร้ชีพและการเฝ้าระวังทารกตายปริกำเนิด
สำหรับประเทศไทย 

วันท่ี 21 – 22 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดเชียงใหม ่
วัตถุประสงค์ 
1. ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังทารกตายปริกำเนิดสำหรับประเทศไทย  
2. พัฒนาศักยภาพทีมนำในการทบทวนและวิเคราะหส์าเหตุการตาย

ทารกปริกำเนดิ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้เชี่ยวชาญ สตูิแพทย์ กุมารแพทย์ พยาบาลและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง  
จำนวน 100 ท่าน 
สิ่งที่ได้จากการประชุม 
1. บุคลากรมีความรู้ ทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทบทวน วิเคราะห์ 

และระบุสาเหตุการตายทารกปริกำเนิดได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ 
2. มีมาตรการ/แนวทางเพื่อป้องกันและลดการตายทารกปริกำเนดิใน

พื้นที่อย่างเหมาะสม  
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อการ ขับเคลื่อนงานใหเ้ป็น

ในทิศทางเดียวกันและก้าวสู่การขบัเคลื่อนงานในระดับประเทศต่อไป 

ขาดเจ้าหน้าท่ีการเงินทำให้
การเบิกจ่ายไม่คล่องตัว 
ฝ่ายสนบัสนุนการประชุมมี
จำนวนน้อย เนื่องจากการ
ประชุมเป็นการประชุมใหญ่ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน 
เอกสารที่เกีย่วข้องมีมาก ทำ
ให้การดำเนินงาน ณ วันงาน
ค่อนข้างติดขัด  

 

5. ประชุมจัดทำแนวปฏิบตัิการคมุกำเนิดหญิงวัยเจริญ
พันธุ์ป่วยอายุรกรรมเรื้อรัง/รา้ยแรง(Contraception 
NCD) 

วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอนามัยวัยทำงาน ช้ัน 5 
สำนักส่งเสรมิสุขภาพ กรมอนามัย ผ่านระบบ Video Conference : 
Cisco WebEx 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการคมุกำเนดิหญิงวัยเจริญพันธุ์ป่วยอายรุกรรม
เรื้อรัง/ร้ายแรง(Contraception NCD)  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้เชี่ยวชาญจากราชวิทยาลัยสูตินรแีพทย์แห่งประเทศไทย,ราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, 
ราชวิทยาลัยแพทย์และเวชศาสตรค์รอบครัวแห่งประเทศไทย, กรมการ
แพทย์ สำนักโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคุมโรค, สำนักอนามยัการเจริญพันธุ์ 
กรมอนามัย, โรงพยาบาลระแงะ นราธิวาส, โรงพยาบาลยะลา และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
มติท่ีประชุม 
1) ขอบเขตเนื้อหา ความครอบคลมุในประเด็น  
   - NCD และโรคเรื้อรัง/ร้ายแรง (CA,SLE,Autoimmune) 
   - Mental health, ฆ่าตัวตาย, ยาเสพตดิ  

- ระบบ  Video 
Conference : Cisco 
WebEx  มีปัญหา เสยีง 
ลำโพง ไมค์ ไม่ดัง มเีสียง
รบกวนตลอดเวลา 
- ขาดเจ้าหน้าดูแลเรื่อง
ระบบ Conference 

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

    - Contraception เชิงความเชือ่ วัฒนธรรม ศาสนา  
   - แนวปฏิบัติในการ implement ในแต่ละ setting 
2) กลุ่มเปา้หมาย :     
   - วัยรุ่น/วัยเจรญิพันธ์/วัยทำงาน 
   - กลุ่มต่างด้าว/แรงงานเคลื่อนยา้ย/แรงงานย้ายถิ่น 
ที่ป่วยโรคเรื้อรัง/ร้ายแรง ท่ีตดิสารเสพติด มีปัญหาด้านสุขภาพจิต 
3) การเตรียมความพร้อม 
   - ช่องทางการเข้าถึงบริการของกลุ่มเป้าหมาย 
   - การจัดระบบบริการ/การให้ HL   
   - ชุดสิทธิประโยชน์ในการรับบรกิารของกลุ่มเป้าหมายโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
   - การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรให้มีความพร้อมในการให้คำปรึกษา 
และการให้บริการ 
4) ตั้งคณะทำงาน การออกร่างแนวปฏิบัติการคุมกำเนดิหญิงวัยเจรญิ
พันธุ์ป่วยอายุรกรรมเรื้อรัง/รา้ยแรง (Contraception NCD)  
5) จัดทำร่างแนวทางการขับเคลื่อน การดำเนินงานในสถานบริการ
สาธารณสุขแต่ระดับ โรงเรียน และชุมชน 

  

๖. ประชุมทบทวนและวิเคราะหส์าเหตุการตายมารดา
เขตสุขภาพที 10 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 
สิ่งที่ได้จากการประชุม 
- ออกมาตรการระดับพื้นท่ีเพื่อป้องกันการตายมารดาและเหตเุกิดซ้ำ 
- แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เสนอข้อคิดเหน็การดำเนินเงินเพื่อลดการตาย

มารดา 
- ประกาศ นโยบายการดำเนินงาน ปี 2566 

 

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

๗. ประชุมทบทวนและวิเคราะหส์าเหตุการตายมารดา
เขตสุขภาพที 3 

วันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕65 
สิ่งที่ได้จากการประชุม 
แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะในการดูแลรักษา เพ่ือลดการ
ตายมารดาและทารกปริกำเนดิ ออกมาตรการระดับพื้นท่ีเพื่อป้องกันการ
ตายมารดาและเหตุเกดิซ้ำ 

 

 

ตัวชี้วัด 3.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : เด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุท่ีกำหนดมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 18.94  (เป้าหมายร้อยละ 89) 
ตัวชี้วัดผลผลิต : ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ 62.30  (เป้าหมายร้อยละ 62) 
1. รับฟังความคดิเห็นต่อพระราชบัญญัติควบคุมการ

ส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. 2560 

จัดทำแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชบัญญตัิควบคมุการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560  เพื่อ่
ประกอบการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายผ่านเว็บไซต์ 
https://milkcode.anamai.moph.go.th/th/  
โดยรับฟังความคิดเห็นในกลุ่มผู้ประกอบการและประชาชนท่ัวไป 

ความคิดเห็นจากประชาชนมี
จำนวนไม่มากและขาดความ
หลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นแม่

ที่กำลังให้นมบุตร 

https://milkcode.anamai.moph.go.t
h/th/ hearing/?reload 

2. การประชุมคณะทำงานขับเคลือ่นพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก
และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 

- รายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 และผลการ
ขับเคลื่อนตามแผนขับเคลื่อนการบังคับใช้ พ.ร.บ. ฉบับท่ี 1 (2563-
2565) 
- ช้ีแจงแผนขับเคลื่อนการบังคับใช้ พ.ร.บ. ฉบับท่ี 2 (2566-2570) 
และแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 
- รายงานความก้าวหน้าการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ตาม พร.บ. 
- ช้ีแจงการใช้งานระบบ E-learning พ.ร.บ. และ Line AO เฝ้าระวงัการ
ละเมิด พ.ร.บ. 

แผนขับเคลื่อนการบังคับใช้ 
พ.ร.บ. ฉบับท่ี 2 (2566-
2570) มีการกำหนด
ผู้รับผิดชอบในระดบัตำบล 
แต่เนื่องจากการถ่ายโอน รพ.
สต. ทำให้ต้องทบทวนและ
กำหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนอีกครั้ง 

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

3. การประชุมคณะทำงานขับเคลือ่นพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก
และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 

- ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมลูเกี่ยวกับพระราชบญัญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย 
พ.ศ. 2565 ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับนี้อยูใ่นกลุ่มบัญชี 2 กำหนดให้ ค.ร.ม.ตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกาแบบพิเศษว่าจะเลือกเปลีย่นโทษปรับทางอาญาใน
กฎหมายฉบับใดบ้างในบัญชีนี้ 

- เนื่องจากกฎหมายฉบับน้ีมีการขบัเคลื่อนไปถึงระดับตำบล จึงต้องมีการ
พิจารณากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนให้มีความเหมาะสมและปฏบิัติ
ได้จริง 

 

 

 
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

และภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับการส่งเสริมสุขภาพ
ในชุมชนตามเกณฑต์ำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน 
Plus สู่ 2,500 วัน 

 
 
 
 

ถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 
2,500 วัน ตั้งแต่ระดับส่วนกลาง 
เขตสุขภาพ จังหวัด อําเภอและตําบล และช้ีแจงเกณฑ์การประเมิน
รับรองตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน ซึ่งมี 4 
องค์ประกอบ ดังนี้ 
1) กลไกการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ 
2) การพัฒนาคุณภาพงานบริการสาธารณสุขและ งานบริการด้านสงัคม 
3) การพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
4) การมสี่วนร่วมของชุมชนและครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 https://www.facebook.com/Bureau
of 
HealthPromotion/videos/4758761
44 
398333 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 3.7 ร้อยละของเด็กไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัด 3.8 จำนวนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School) 
1. ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนา

ศักยภาพเด็กไทย ในศตวรรษที่ 21 พ.ศ.2565-
2570  

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
วัยรุ ่น ปี พ.ศ. 2566-2570 ปีงบประมาณ 2566 วันที ่ 10 – 12 
พฤศจิกายน 2565 ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก Seapine  
สวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้าประชุม 
จำนวน 86 คน 
สาระสำคัญการประชุม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ ่นจาก

หน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง 
- การบรรยายเป้าหมายและทิศทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพเด็ก

วัยเรียนวัยรุ่น ปี 2566 โดยนพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย 
- การประชุมกลุม่ระดมสมองจัดทำองค์ประกอบแผนยุทธศาสตร์การ

ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีนวัยรุ่นในศตวรรษท่ี 21  ปี พ.ศ. 2566-
2570  ดังนี ้

ประเด็นเนื้อหา 
Purpose : เด็กวัยเรยีนวัยรุ่นบนแผ่นดินไทย เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง 
และมีคณุภาพชีวิตที่ด ี
Vision : สร้างสังคมรอบรูสู้่วัยเรียนวัยรุ่นสุขภาพดีภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มี
มาตรฐาน 
Mission : สร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน
วัยรุ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มท่ี
เหมาะสม 
เป้าหมาย  : เด็กวัยเรยีนวัยรุ่นมีพฤติกรรมสขุภาพท่ีพึงประสงค ์
วิธีการ :   
1. MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครู ก  
3. ขยายผลทีมครู วิทยากรครูแกนนำ  

-  Family Coach by NuPETHS 4 กลุ่ม  
   ได้แก่ เด็ก ครู ผูป้กครองหรือผูดู้แลเด็ก กระทรวงสาธารณสุข 

4. ครูอบรม นักเรยีนแกนนำ 
5. ลงพื้นที่ดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ  

- 

 
เอกสารประกอบการประชุม 
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1KlI5-SeGinOjCudAQyDDR-
irZ1JgCVjW?usp=share_link 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1KlI5-SeGinOjCudAQyDDR-irZ1JgCVjW?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1KlI5-SeGinOjCudAQyDDR-irZ1JgCVjW?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1KlI5-SeGinOjCudAQyDDR-irZ1JgCVjW?usp=share_link


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 6. เยี่ยมติดตามประเมินผล/ถอดบทเรียน  
7. สรปุและถอดบทเรียนความสำเร็จ 
8. จัดเวทีเชิดชูเกยีรตินำเสนอผลงาน 
ทรัพยากร :  
-ครู นักเรียน ฝา่ยสาธารณสุข ท้องถิ่น (อปท.) 
-งบประมาณ 
-หลักสูตร คู่มือครู คู่มือแกนนำนักเรียน 
การทดสอบยุทธศาสตร์ :  
1. จำนวนโรงเรียนและครูอนามัยที่เข้าร่วมโครงการ 
2. ครูอนามยัถ่ายทอดสู่นักเรียนแกนนำ  
3. ประเมินผลโครงการ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงาน Young Health Idol 
ความสำเร็จ : นักเรียนมีทักษะสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
- นักเรียนสามารถทำ CPR ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
- มีความรอบรูเ้รื่องการปฐมพยาบาลตามหลักปฏิบัตสิากล  
- มีทักษะการป้องกันด้านสุขภาพจิต การรูเ้ท่าทันสื่อต่างๆ 
การประเมิน/จัดการกับความเสี่ยง(Risk Assessment 
/Management):  
1. การประเมินระยะสั้น (ระหว่างจัดอบรม) : ความรู้และการปฏิบัติ 
2. การประเมินระยะกลาง : การขยายผล การดำเนินงานของนักเรียน

แกนนำ ผลการดำเนินงานเด่น ทักษะที่ได้นำไปใช้กับเหตุการณ์จริงๆ 
3. การประเมินภาวะสุขภาพและความรอบรูด้้านสุขภาพภาพรวมของ

นักเรียนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 
ขจัดความเสี่ยง :  
1. ทำความเข้าใจกับผู้บรหิารโรงเรียน ให้ความสำคัญและความร่วมมือ 

-เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข (พี่เลี้ยง) มกีารติดตามอย่างต่อเนื่อง 
-การชื่นชม ให้รางวัลนักเรียน เมื่อมีการทำความด ี

2. หาแหล่งงบประมาณสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
3. จัดหลักสตูรอบรมพัฒนาศักยภาพ ให้บุคลากรสาธารณสุข บุคลากร

ทางการศึกษา และท้องถิ่น 
4. มีแผนบรูณาการงานเด็กวัยเรียนวัยรุ่นระดับจังหวัด อำเภอ และมีการ
ขับเคลื่อนงานแบบบรูณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

  



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

2. จัดจ้างพิมพ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
มาตรฐานสากล (GSHPS) 

1. เลม่คู่มือโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) 
2. มีการจัดสรรคูม่ือฯ ให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายได้นำไปศึกษาและ

ดำเนินงานต่อไป 
3. มีการเผยแพร่คู ่มือโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล 

(GSHPS) ในรูป แบบ e-book ในช่องทาง online เพื่อให้บุคลากรทั้ง
ฝ่ายศึกษาธิการ ฝ่ายสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้
นำไปศึกษาและดำเนินการพัฒนาสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
มาตรฐานสากล (GSHPS) 

- 

 

3. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) 

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพระดบั
มาตรฐานสากล (Global Standards for Health Promoting School 
: GSHPS) วันท่ี ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ 
แอนด์ คอนเวนช่ัน และออนไลนผ์า่นทางระบบ Cisco Webex รวมทั้ง
ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook กรมอนามัย ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม  
ผู้เข้าร่วมประชุม onsite 70 คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม online 4,000 คน 
สาระสำคัญการประชุม 
1. การมอบนโยบาย และประกาศใช้มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) 
2. หน่วยงานภาคเีครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์การยกระดับการ

ส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21  สู่มาตรฐานสากล  
3. บุคลากรทั้งฝ่านศึกษาและสาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพ

มาตรฐานโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) 
ด้านกระบวนการ 10 องค์ประกอบ ด้านผลลัพธ์สุขภาพนักเรยีน 6 
ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 

ต้องปรับแผนเนื่องจากมี
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม 
Onsite มากกว่าท่ีระบุไว้ใน
โครงการทำให้งบประมาณ
มากกกว่าที่คาดการณไ์ว ้

 
เอกสารประกอบการประชุม 
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1od5s6G7UG4ndXP1l7r99Ivm
NJ3YZYIIu?usp=share_link 
Facebook กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข  
https://www.youtube.com/watch?v
=-anTzwoL4EM 

https://drive.google.com/drive/folders/1od5s6G7UG4ndXP1l7r99IvmNJ3YZYIIu?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1od5s6G7UG4ndXP1l7r99IvmNJ3YZYIIu?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1od5s6G7UG4ndXP1l7r99IvmNJ3YZYIIu?usp=share_link


กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 3.11 ร้อยละของประชากรอายุ 15 – 59 ปีมีพฤติกรรมสุขภาพที่พ่ึงประสงค์ 

1. กลุ่มอนามัยวยัทำงานส่งตัวแทนเขา้ร่วมการ
ประชุมและเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านสาธารณสุขระดับอำเภอ การใช้ 
Application BSE ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 
meeting ณ ห้องประชุมประเวศ บุญเลีย้ง ศูนย์
อนามัยที่ 4 สระบุรี ในวันท่ี 21 พฤศจิกายน 
2565 

ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 100 User เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสรา้ง
ความรอบรูด้้านสุขภาพและส่งเสรมิให้สตรีไทยมีพฤติกรรมการตรวจเต้า
นมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

- 

 
2. การลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังติดตามและประเมินผล

การดำเนินงานโครงการสถานศึกษา กิจกรรม
ประกอบด้วย 
- เสวนาและแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้เพื ่อนำไปสู่การ

พัฒนางานร่วมกันอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการ 
Empowerment ระหว ่างศ ูนย ์อนาม ัยท ี ่  7 
ขอนแก ่น  ว ิทยาล ัยพยาบาลบรมราชนนี  
ขอนแก่นว ิทยาล ัยบัณฑิตเอเชีย และสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

- การบูรณาการเรื ่องของมะเร็งเต้านมเข้าไปใน
ระบบการเรียนการสอนด้านอนามัยการเจริญ
พันธ ์ศ ูนย ์อนาม ัยท ี ่  7 ขอนแก่น เป ็นศูนย์
ประสานงานการดำเนินงานเครือข่ายการดูแล 
และป้องกันมะเร็งเต้านมในระดับเขตกับภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในด้านวิชาการ
การ 

 

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนศูนยอ์นามัยที่ 7 ขอนแก่น ผู้แทนจาก
วิทยาลัยบณัฑิตเอเชีย และผู้แทนจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เพื่อ
บูรณาการขับเคลื่อนงานในสถาบนัการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย 

- 

 



กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

- ติดตามการดำเนินงานกับจังหวัดในพื้นที่เขตที่
ร ับผิดชอบโดยมีต ้นแบบการดำเนินงานจาก 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

   

3. กลุ่มอนามัยวัยทำงานส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุม
และเป็นวิทยากร หลักสูตร “พัฒนา จป. เพื่อเป็น
ผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ” รุ ่นที่ 9-11 
(ภาคทฤษฎี) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นผู้นำการ
ขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ ในวันที่ 1, 15 และ 29 
พฤศจิกายน 2565 

โดยมผีู้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting 
จำนวน 108 คน 81 คน และ 165 คน ตามลำดับ เพื่อสร้างความรอบ
รู้ทางสุขภาพท่ีมผีลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไม่ตดิต่อในสถาน
ประกอบการและติดตามประเมินผล 

- 

 
หมายเหตุ  การรายงานแผนการขบัเคลื่อนในระบบ DOC ผูร้ับผดิชอบมีการรายงานกิจกรรมเรยีบร้อยแล้ว ยกเว้นระยะเวลาดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน เป็นเงินนอกงบประมาณ 
และอยุ่ระหว่างรองบประมาณ เมือ่ได้รับงบประมาณและเริ่มดำเนินการแล้วจะทำการรายงานระยะเวลาที่จะดำเนินการอีกครั้งในรายงานติดตามประจำเดือน 
ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1.แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต 
และเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำนักส่งเสริม
สุขภาพปีงบประมาณ 2566  

ผู้บริหารลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ฯวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 และแจ้ง
เวียนหนังสือคำสั่งไปยังกลุม่ต่างๆในวันท่ี 6 ธันวาคม 2565 

ความล่าช้าในการส่งรายชื่อ
เพื่อร่วมเป็นคณะทำงาน 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2566-
F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-
1_04.pdf 

2.ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต 
และเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำนักส่งเสริม
สขุภาพ ปีงบประมาณ 2566 ครัง้ที่ 1 

ดำเนินการแล้วเสร็จ วันท่ี 2 ธันวาคม 2565 คณะทำงานเข้าร่วมการ
ประชุมไม่ครบ 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2566-
F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-
1_07.pdf 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_07.pdf


 
 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) 

๑. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ 
(กพว.) สำนักส่งเสรมิสุขภาพ 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวชิาการ(กพว.) คร้ังท่ี 
1/2566 วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565  เวลา 09.30 – 13.30 
น.ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามยัวัยทำงาน  อาคาร 7 ช้ัน 5 สำนักส่งเสริม
สุขภาพ กรมอนามัย 
ประเด็นสำคัญจากการประชมุ  
1.การชี้แจงหลักจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์   
2.รายงานความก้าวหน้าการดำเนนิงานวิชาการและการวิจัย สำนัก

ส่งเสริมสุขภาพ 
3. แจ้งรายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญให้คำปรกึษางานวิจัย และผูเ้ชี่ยวชาญให้

คำปรึกษาการขอรบัการพิจารณาจริยธรรมการวจิัยเกี่ยวกับ
มนุษย(์EC) สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

4.การคาดการณผ์ลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2566 และมีการสำรวจ
หัวข้อเพื่อจัดทำผลงานวิชาการและการวิจัยในการเลื่อนระดับ  

5.ช้ีแจงบัญชีรายชื่อข้าราชการที่มคีุณสมบัติดำรงตำแหน่งท่ีสูงขึ้น
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

6.ทบทวนร่าง รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ 
(กพว.) สำนักส่งเสรมิสุขภาพ 

7.ประชาสัมพันธส์มาคมส่งเสริมการวิจัย การฝึกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนานักวิจัยในปี 2565 

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ 
1. ทบทวนร่าง รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ(กพว.) 

สำนักส่งเสริมสุขภาพ จากมติที่ประชุมให้มีผู้แทนกลุ่มละ 2 คน 
2. การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิชาการและงานวิจัย และ

สำรวจหัวข้อการจัดทำผลงานวิชาการและการวิจัยในการเลื่อนระดบั 

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตาม
เป้าหมาย 
แนวทางแก้ไข 
ประสานล่วงหน้า กำหนดวัน
ประชุม ประจำทุกวัน
พฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน 
 

 
 

 

๒. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ 
(กพว.) สำนักส่งเสรมิสุขภาพ 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวชิาการ (กพว.)ครั้งที่ 
2/2566 วันพฤหัสบดี ท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 – 
14.00 น. ห้องประชุมกลุม่อนามยัวัยทำงาน  อาคาร 7 ช้ัน 5  สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

  
 



  

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 ประเด็นสำคัญจากการประชมุ  
1. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน และรายงานความก้าวหนา้การ

ดำเนินการวิจยัของแต่ละกลุ่ม 
2. ช้ีแจงรายละเอียดตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการ

ความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)  

3. การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมครั้งท่ี 16 
ปี 2566 

4. การกำหนดประเด็นในการติดตามผลการดำเนินงาน แม่และเด็ก การ
เสนอIntervention ใหม่เพื่อแก้ปญัหา แม่ตายและ LBW วัยเรียน
วัยรุ่น การขับเคลื่อนฐานข้อมูลวยัเรียนภายหลังMOU วัยทำงาน การ
ทบทวนมาตรการของวัยทำงาน 

5. กระบวนการพัฒนางานวิชาการและการวิจัยเพื่อเลื่อนระดับ หรอื
พัฒนาการดำเนินงาน 

6. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเสนอขอรบั
รองจริยธรรมการวจิัยเกี่ยวกับมนษุย์กรมอนามัย 

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ 
1. ทุกกลุ่มฝ่าย แจ้งรายชื่อผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัยในการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์             
กรมอนามัย ภายในวันที่ 14 พ.ย.2565  

2. หัวข้อการนำเสนอการประชุมครั้งต่อไปเพิม่เตมิ กลุ่มอนามัยแม่และเดก็
นำเสนอ Intervention ใหมเ่พื่อแกป้ัญหาแมต่าย กลุม่อนามยัเด็กวยัเรยีน
วัยรุ่น นำเสนอการขับเคลื่อนฐานข้อมูลวยัเรียนภายหลัง MOU และกลุ่ม
อนามยัวัยทำงาน 

 

 

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ
(กพว.) สำนักส่งเสรมิสุขภาพ ปี 2566 

 

แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวชิาการ(กพว.)  
สำนักส่งเสริมสขุภาพ ปี 2566 
- ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน วิชาการ สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ (กพว.) ปี 2566 ผ่านกลุม่ฝ่ายเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการ กพว.ครั้งท่ี1/2566 

  



- คำสั่งสำนักส่งเสรมิสุขภาพท่ี 97/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ(กพว.)  สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2566
ดำเนินการแจ้งเวียนไปยังทุกกลุ่มฝ่าย 

 
คำสั่งสำนักส่งเสริมสุขภาพท่ี 97/2565 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

๔. มาตรฐานการปฏิบตัิงาน (SOP) ตวัช้ีวัดที่ 2.2  
ระดบัความสำเร็จของการจดัการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองคก์ร
แห่งการเรยีนรู้ (Learning Organization : LO) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อน
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) 

  

 
 

๕. ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
(SH) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ทำเนียบผูร้ับบริการ (C) และผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย (SH) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  
 
 
 
 

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2566-
F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-
2_02.pdf 
 

๖.ประชุมช้ีแจงแนวทางและยกระดับผลงานกรม
อนามัยสูร่างวัลเลิศรัฐ 

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและยกระดับผลงานกรมอนามัยสู่ 
รางวัลเลิศรัฐ 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-14.00 น. ประชุมสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ช้ัน 3 กรมอนามัย (online) 
ประเด็นสำคัญจากการประชมุ  
1. ที่มาของรางวลัเลศิรัฐ (Public Sector Excellence Awards : PSEA) 
/สถิติการส่งผลงานของกรมอนามยัที่สมคัรขอรบัรางวลั PSA / PGA 
๒. รางวลับรกิารภาครัฐ 
- รางวลับริการภาครฐั ปี 2566 / ประเภทรางวัลบรกิารภาครัฐ ป ี2566 
 --รางวัลบรกิารภาครัฐ 6ประเภท  --เกณฑก์ารประเมินรางวลับริการภาครัฐ        
 --ตัวอยา่งผลงานปี 2565  

 

 สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ 
- หน่วยงานดำเนินการเตรียมผลงาน(ตาม
Timeline) มายัง กพร. กรม ภายในวันที่ 
19 ธ.ค.65 (เป ิดร ับสมัครผ่านระบบ

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_02.pdf


- ปัจจยัแห่งความสำเรจ็ของหน่วยงานที่ไดร้ับรางวลั / ข้อค้นพบการถอด
บทเรียนผลงานทีไ่ดร้ับรางวลับริการภาครัฐ / ข้อเสนอแนะข้อพึงระวังในการ
ส่งผลงานในภาพรวม / ปัจจัยที่ทำให้ผลงานไมผ่่านการประเมิน / 
ข้อเสนอแนะในการส่งผลงานตามประเภทรางวัล/สรปุภาพรวม Feedback 
ผลงานกรมอนามัย (30 ผลงาน) รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 
2565  

ออนไลน์ 20ธ.ค.65-14 ก.พ.66) เดือน
ม.ค. 66 พัฒนาเทคนิคการเขียนผลงาน/
แนะนำ/ใหคำปรึกษา หน่วยงานปรับแกไ้ข 
(Final ภายใน 31 ม.ค.66) เดือน ก.พ.
66 กพร.กรม ตรวจสอบความครบถ้วน
ของ เอกสาร  และส ่ ง เ อกสาร ไปยั ง 
สำนักงาน กพร. 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 ๓. รางวลัการบริหารราชการแบบมีสว่นร่วม 
   - รางวลัการบริหารราชการแบบมสี่วนร่วม ปี 2566/ประเภทรางวลัการ
บริหารราชการแบบมีสว่นรว่ม ป ี2566 --รางวลัการบรหิารราชการแบบมี
ส่วนร่วม 6 ประเภท --กรอบแนวคดิ OPEN GOVERNANCE                               
   - ถอดบทเรียน/ความสำเร็จของโครงการทีเ่คยไดร้ับรางวลัการบรหิาร
ราชการแบบมสี่วนร่วม/ ถอดบทเรยีนจากการตรวจประเมนิรางวลับรหิาร
ราชการแบบมสี่วนร่วมอยา่งยั่งยืน/ ปัจจัยที่ทำใหผ้ลงานไม่ผา่นการประเมิน / 
หน่วยงานทีไ่มผ่่านการประเมินรางวลัการบรหิารราชการแบบมสี่วนร่วม 
ประจำปี 2565 /สรุปภาพรวม Feedback ผลงานกรมอนามยั (5 ผลงาน) 
รางวลัการบรหิารราชการแบบมสี่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2565 
๔. Timeline การส่งผลงานกรมอนามัย สู่รางวลัเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2566 

  

๗. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใน
การเสนอขอรับรองจริยธรรมการวจิัยเกี่ยวกับมนุษย์
กรมอนามัย 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเสนอ
ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนษุย์กรมอนามัย  ระหว่างวันที่ 
29 – 30 พฤศจิกายน 2565  สำนักส่งเสรมิสุขภาพ ส่งรายชื่อ
ผู้เข้าร่วม จำนวน 27 คน onsite จำนวน 4 คน , online ห้องประชุม 
9 คน , online บุคคล จำนวน 14 คน  
ประเด็นสำคัญจากการประชมุ  
1. หลักจริยธรรมและกฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์ 
2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัยและมาตรการป้องกันปกป้องอาสาสมัคร 
3. กระบวนการชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยและขอความยินยอม 
4. นโยบายการดำเนินการวิจัยในคนของกรมอนามัย 
5. ถอดบทเรียนการเขียนโครงร่างการวิจ ัยและประเด็นจริยธรรม 

ในการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย 
6. เอกสารประกอบการขอรับรองจริยธรรมการวิจ ัยและประเด็น

เครื่องมือ/แบบสอบถาม 

จำนวนคนท่ีเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบตามที่แจ้ง เนื่องจาก
บ้างท่านติดภาระกิจ 

 



7. อภ ิปราย “เข ียนโครงการวิจ ัยอย ่างไร ให ้ได ้การร ับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับมนุษย์” 

         สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การผ่านการประชุม ได้แก่เข้าร่วมประชุมให้
ครบทั้ง 2 วัน ทำแบบทดสอบก่อนการประชุม (Pre-Test) และแบบทดสอบ
หลังการประชุม (Post-Test) ผ่านไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 จะได้รับเกียรติ
บัตร ซึ่งจะจัดส่งมายังหน่วยงาน ภายใน 1 เดือน 

 

 
กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

๘. การอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศ : อบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร Data Analytic & Data 
Visualization: Google Data Studio 

 

การอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Data 
Analytic & Data Visualization: Google Data Studio 
ระหว่างวันท่ี 23 - 25 พ.ย.2565 ( โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ) 
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ Datacenter ชั ้น 1 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักส่งเสริมสขุภาพให้เกดิ
กระบวนการ เรียนรู้การนำฐานข้อมูลที่มีอยู่ มาจัดทำเป็นรายงานที่ง่าย
ต่อการนำเสนอ ในรูปแบบ Dashboards ดูข้อมูลในที่เดียว ทั้งข้อมูล
เว็บไซต์ แพลทฟอร์ม และนำมาสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 15 คน โดยมี ดร.บริสุทธิ์ จิตภักดี 
และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม 
ประเด็นสำคัญจากการประชมุ  
1. Preparing data / Work Shop : Preparing data & Connecting 

Data 
2. Creating Report -Table / Creating Report – Charts / 

Creating Dashboard Sharing Reports 
Work Shop : Report -Table & Creating Report – Charts 
Work Shop : Creating Dashboard & Sharing Reports 

1.Notebook สำหรบัการ
อบรมไมเ่พียงพอ 
2.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้า
ร่วมอบรมฯ ได้ เนื่องจากตดิ
ภารกจิ 
 

 

 

                          
                                                     

                                                             
                                                                                 
                                                                                
                                                                               
                                                
                                                                           
                                                                                
                                                                                  
                                                                                
                                                                                      
                                     

                        

                        

                                  
                                                          



3. Advanced Features / Work Shop : Advanced Features 
 

๙. สื่อสารประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรที่สนใจเข้าร่วม 
อบรมหลักสูตร/การประชุมเพื่อการพฒันางานวิชาการ 
และการวจิัยกับหน่วยงานภายในและภายนอก     

สื่อสารประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรทีส่นใจเข้าร่วมอบรมหลกัสูตร/การประชุม
เพ่ือการพัฒนางานวิชาการ และการวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
- ̀ สื่อสารประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ในการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์กรมอนามัย
ระหว่างวันท่ี 29 – 30 พฤศจิกายน 2565 
-  สื่อสารประชาสัมพันธป์ระชุมช้ีแจงแนวทางและยกระดบัผลงานกรมอนามยั
สู่รางวลัเลิศรัฐ วันท่ี 25 พฤศจิกายน 
-ประชาสมัพันธ์งานอื่นๆๆทีเ่กี่ยวข้อง ผ่านLine Group สำนกัส่งเสรมิสุขภาพ  
คณะกรรมการ กพว.สำนักส่งเสริมสขุภาพ ฯลฯ 
 
 

  

  

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

รอบท่ี 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) 

ระดับท่ี 1 Assessment 
 

1. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวช้ีวัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์  
- สรุปผลการวิเคราะห์การจดัการความรู้ของหน่วยงานเพื่อหา GAP และการ
วิเคราะห์ข้อมูล ความรู้ที่สำคัญ ทีจ่ำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน  

- มีคลังข้อมลูวิชาการของหน่วยงาน บนหน้าเว็บไซต์หนว่ยงาน เพื่อการบริหาร
จัดการให้หน่วยงานมคีวามรูส้ำคญัอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน โดยแสดง
รายการผลงานการจดัการข้อมลูและความรู้ของหน่วยงานสอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วยงาน อยา่งน้อย 1 ระบบ 

2.ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวเิคราะห์  
- รายการข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะหเ์พื่อกำหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน, ข้อมลู ความรู้ที่
สำคญั และที่จำเป็นต่อภารกจิหน่วยงานใ 

 

 
 
 

สรุปผลการวิเคราะหก์ารจัดการความรู้ของ
หน่วยงานเพ่ือหา GAP 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2566-
F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-
2_07.pdf 
คลังข้อมูลวชิาการของหน่วยงาน บนหน้า
เว็บไซต์ 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/km-
research-person 
รายการข้อมลู ความรู้ที่นำมาใช้ในการ
วิเคราะห์ฯ 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/th/km-research-person
https://hp.anamai.moph.go.th/th/km-research-person
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_09.pdf


/OPDC2566-
F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-
2_09.pdf 
 

ระดับท่ี 2 Advocacy/ Intervention  
 

1. มาตรการขับเคลื่อนตัวช้ีวัด  
- มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการตามการวิเคราะห์การ

จัดการความรู้ของหน่วยงานโดยใช้กลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบ
ในการกำหนดมาตรการ  

2. แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวช้ีวัด  
- แผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ (LO) 

บันทึกลงในระบบศูนย์ปฏิบัติการ  กรมอนามัย (DOC)  
- แผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับ

ภารกิจของหน่วยงานในคลังข้อมูลวิชาการบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 มาตรการเพ่ือการขบัเคลือ่นการดำเนนิงาน
วิชาการฯ 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d7
5876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_06.pdf 
 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

   แผนปฏิบัติการดำเนนิงานขับเคลื่อนฯ 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d7
5876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_05.pdf 
แผนดำเนนิการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวชิาการ
ฯ 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d7
5876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_04.pdf 

ระดับท่ี 3 Management and Governance 
 

มีรายงานการตดิตามการดำเนินงานตวัช้ีวัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้น
เว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป   
- รายงานประชุมประจำเดือนของหนว่ยงาน ที่แสดงการตดิตามการดำเนินงาน

ตามตัวช้ีวัดคำรับรองฯ  
- เอกสารรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานสรา้งหรือพัฒนาผลงาน

วิชาการ/นวัตกรรม (เอกสารแนบท้ายรายงานการตดิตามการดำเนินงาน
ตัวช้ีวัด) 

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2566-
F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-
2_04.pdf 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_04.pdf


 
กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 2.3 ระดับความสำเร็จร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรดัการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

สำนักส่งเสรมิสุขภาพได้แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
(กวป.) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ซึ่งจะใช้
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนปฏบิัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ตดิตาม  
ประเมินผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และวางแผน
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน 
ตลอดจนเป็นกลไกในการบริหารจดัการข้อมลูทางยุทธศาสตร์ของสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75
876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_3/opdc_2566_IDC2-3_03.pdf 
 

๒. รายงานผลติดตามเร่งรดัการเบิกจา่ยงบประมาณ 
(รบจ.1) ณ วันท่ี 15 ของทุกเดือน พร้อมนำข้อมูล
อัปโหลดขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานภายในวันท่ี 20 ของ
ทุกเดือน 

กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ จดัทำรายงานผลติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 
พร้อมนำข้อมูลอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ  

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75
876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_3/opdc_2566_IDC2-3_09.pdf 
 

๓. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ทุกสิ้นเดือน 

กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ จดัทำสรปุผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เผยแพร่บนเว็ปไซตส์ำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 

 https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-
date15/download?id=100036&mid=33899
&mkey=m_document&lang=th&did=30775 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.4  ระดับความสำเร็จของร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_3/opdc_2566_IDC2-3_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_3/opdc_2566_IDC2-3_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_3/opdc_2566_IDC2-3_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_3/opdc_2566_IDC2-3_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_3/opdc_2566_IDC2-3_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_3/opdc_2566_IDC2-3_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_3/opdc_2566_IDC2-3_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_3/opdc_2566_IDC2-3_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=100036&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=30775
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=100036&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=30775
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=100036&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=30775


ระดับ 1-3 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่
บรรลเุป้าหมายกิจกรรมตามรอบการประเมิน (3 
คะแนน) 

คะแนน 1 2 3 
ร้อยละ <70 71-79 80-100 

แนวทางการประเมิน :  
รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรมจาก
ระบบ DOC4.0 โดยตัดข้อมลู ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 
2566 
 

1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักส่งเสรมิ
สุขภาพ 

2. โครงการและแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ (งบประมาณ 
500,000 บาทขึ้นไป) 

3. บันทึกข้อมูลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ในระบบ 
DOC ภายในวันท่ี 28-30 ของทุกเดือน 

4. การคดัเลือกตัวช้ีวัดผลผลิตสำคัญ ประกอบการประเมินตัวช้ีวัด 2.4 
(จำนวน 3 ตัวช้ีวัด) 

5. ปรับแผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบ DOC 
ให้เป็นปัจจุบัน 

 
 
 

 

1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 สำนักส่งเสรมิสุขภาพ   
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2566-
F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-
4_01.pdf   
 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 6. รายงานการกำกับตดิตามประเมินผลในที่ประชุมคณะกรรมการและ
ประเมินผล และประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำเดือนตลุาคม - 
พฤศจิกายน 2565 

7. บันทึกผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ในระบบ DOC ประจำเดือนตลุาคม - พฤศจิกายน 
2565  

 

 
*รายละเอียดผลการดำเนินงาน ใน Link หลักฐาน 
 

 

2. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักสง่เสริม
สุขภาพ   
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2566-
F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-
4_02.pdf  
3. แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ 
(งบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2566-
F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-
4_03.pdf  
4. สรปุตัวช้ีวัดผลผลิตสำคญั 
ประกอบการประเมินตัวชี้วัด 2.4  
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ตุลาคม 2565 พฤศจกิายน 2565
(ข้อมูล 2 ธ.ค.65)

ธันวาคม 2565

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565

แผน

ด าเนินการแล้ว

อยู่ระหว่างด าเนินการ

เล่ือนระยะเวลา

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_03.pdf


 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2566-
F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-
4_04.pdf  
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

  

 

5. เอกสารการปรับแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2566-
F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_05-
1.pdf   

6. รายงานการกำกับตดิตามประเมินผล    
- รายงานการประชุมสำนักส่งเสรมิ
สุขภาพ ประจำเดือน 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/m
eeting-hp 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการและ
ประเมินผล 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/st
eering-

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_05-1.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_05-1.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_05-1.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_05-1.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_05-1.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_05-1.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp
https://hp.anamai.moph.go.th/th/steering-committees?textSearch=&reload=&category=5609
https://hp.anamai.moph.go.th/th/steering-committees?textSearch=&reload=&category=5609


committees?textSearch=&reload=&
category=5609  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ระดับ 4 – 5 การบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดผลผลิตสำคัญ
ในแต่ละตัวจะต้อง >ร้อยละ 70 ของเป้าหมายที่กำหนด
ในแต่ละตัวช้ีวัดตามรอบการประเมิน (2 คะแนน) 
ร้อยละการบรรลุเป้าหมายผลผลิตสำคัญของแผนปฏิบัติ
การกรมอนามัยตามรอบการประเมิน 
        = จำนวนตัวช้ีวัดที่ผ่าน x 100 
              จำนวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 1.5 2 

ร้อยละ < 50 51 - 69 > 70 

แนวทางการประเมิน :  
รายงานผลการดำเนินงานผลผลิตสำคัญตามแผนปฏิบตัิ
การ กรมอนามยั พ.ศ. 2566 โดยตัดข้อมลู ณ วันที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2566 

 

ชื่อตัวช้ีวัดผลผลิตสำคัญ หน่วยนบั 
ค่าเป้าหมาย 
 5 เดือนแรก 

ค่าเป้าหมาย 
 5 เดือนหลัง 

1. จำนวนโรงเรียนรอบรู้
สุขภาพ (Health Literate 
School : HLS) 

โรงเรียน 2000 4000 

2. จังหวัดได้รับการพัฒนา
ระบบ/มีระบบคัดกรองมะเร็ง
เต้านม 

แห่ง 38 76 

3. สถานประกอบการการ
ส่งเสริมสขุภาพ  
(สถานประกอบการขนาดใหญ่) 

แห่ง 147 293 

 

  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/steering-committees?textSearch=&reload=&category=5609
https://hp.anamai.moph.go.th/th/steering-committees?textSearch=&reload=&category=5609


 

นางสาวจันจิรา ทรัพย์อาภรณ์/นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ ผู้สรุปการประชุม 
นางวิมล บ้านพวน ผู้ตรวจสรุปการประชุม



 


