
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล คร้ังที่ 4/2566 
และประชุมติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ คร้ังที่ 2/2566 

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ช้ัน 3 อาคาร 7 กรมอนามัย 

********************************* 

ผู้มาประชุม   
1.  นางวิมล บ้านพวน หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์         ประธาน 
2.  นางพรเลขา  บรรหารศุภวาท นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านสาธารณสุข) 
3.  นายธีรพงษ ์  คำพุฒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
4.  นางสาวอรอุมา โภคสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
5.  นางสาวกมลนิตย์ มาลัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
6.  นางมลิวัลย์ ศรีม่วง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
7.  นางสาวศิริลักษณ์ เช่ียวชาญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
8.  นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
9.  นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
10.  นายพิพัฒน์  นาคนิกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
11.  นางสาวสิริยาภรณ์ บุญลาด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12.  นางสาววรรณชนก  ล้ิมจำรูญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
13.  นางศิริพร แสงวิภาสนภาพร เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
14.  นางสาวจรรยา ทองทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
15.  นางสาวพรพรรณ  สมพงษ์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
16.  นางสาวสโรชา เถาเอี่ยม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
17.  นางสาวจันจิรา ทรัพย์อาภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
18.  นางสาวกรกมล ปรปักษ์ขาม นักวิเทศสัมพันธ์ 
19.  นางสาวอมราพร บุญพิสิษฐ์สกุล นักจัดการงานท่ัวไป 
20.  นางสาววิไลวรรณ รักไร ่ นักวิชาการพัสดุ 
21.  นางสาวหทัยรัตน์ เพียรเกษตรกิจ นักวิชาการพัสดุ 
22.  นางปิยนันท์  เกตุตรีกรณ์ พนักงานธุรการ ส 3 
23.  นางปจารดา ดวงวิเชียร พนักงานธุรการ ส 3 
24.  นายฉัตรชัย หมึกหอม พนักงานธุรการ 

เร่ิมประชุม เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
   1.1 กลุ่มสนับสนุนวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประชุม 
เชิงปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาการเพิ่มอัตราการเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน  
โรคที่ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพผ่าน Telehealth ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 4 - 6 มกราคม พ.ศ. 2566  
ณ โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
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  1.2 ข้อส่ังการอธิบดีกรมอนามัย 
  1.2.1 มอบหมายให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร หรือเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง ทบทวนหา pain 

point มีการติดตามผล และนำเข้าที ่ประชุมกรมอนามัย โดยนำเสนอความก้าวหน้าของข้อสั ่งการและ  
intervention โดยมอบหมายนายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัยและสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
เรื่อง pre-term care และนางสาววรรณชนก ล้ิมจำรูญ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก กล่าวเพิ่มเติมว่ากองแผนงานได้มี
การประสานงานมายังกลุ่มอนามัยแม่และเด็กแล้ว และเป็นการเพิ่มเติม intervention และการสนับสนุนข้อมูล 
โดยจะมีการจัดประชุมในประเด็นดังกล่าวในวันท่ี 4 มกราคม 2566 โดยในประเด็น SAVE MOM ท่ีถูกรวมเข้าไป
ใน Digital Health Platform แล้วนั้น ความก้าวหน้าของ SAVE MOM จึงมีความสัมพันธ์กันกับการดำเนินงาน 
Digital Platform ของกองแผนงาน 

  1.2.2 มอบหมายการตรวจสอบประเมินผลภายในแก่สำนักส ่งเสร ิมสุขภาพ  
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และสำนักอนามัยผู้สูงอายุ และหัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ โดยเน้นการบูรณาการร่วมกับ 
Health Literacy   

      มติที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล คร้ังที่ 3/๒๕๖6 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล คร ั ้งที ่  3/2566  เม ื ่อว ันท่ี 

7 ธันวาคม 2565 ได้แจ้งเวียนให้ทุกกลุ่ม ตามหนังสือที่ สธ 0923.02/ว.6791 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 
ไม่ม ีผ ู ้ขอแก้ไข สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม ได้ที ่ เว ็บไซต์ 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

มติที่ประชุม - ร ับทราบและร ับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล ครั้งท่ี 3/๒๕๖6 

2.2 รับรองรายงานการประชุมติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ คร้ังที่ 1 
รายงานการประชุมติดตามกำกับตัวชี ้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั ้งที ่ 1 เมื ่อวันท่ี  

7 ธันวาคม 2565 ได้เผยแพร่ดังกล่าวในเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ หัวข้อ คำรับรองและรายงานผล 
การปฏิบัติราชการ (กพร.)  

มติที่ประชุม - รับทราบและรับรองรายงานการประชุมติดตามกำกับตัวชี ้วัดคำรับรอง 
การปฏิบัติราชการ ครั้งท่ี 1  

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเพื่อทราบ/พิจารณา 
    3.1 สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักส่งเสริม
สุขภาพ และผลการเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2565 
   งบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565  
งบรวมศูนย์ต้นทุนสำนักส่งเสริมสุขภาพ ทั้งสิ้น 45,726,379 บาท ได้รับจัดสรรตาม GFMIS (งวด 1) จำนวน 
23,010,329 บาท (ร้อยละ 50) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 4,381,989.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 
9.57 (เทียบกับงบท้ังปี) หรือร้อยละ 19.04 (เทียบกับ GFMIS งวด 1)   
  ทั้งนี ้ เฉพาะส่วนของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ไม่รวมสำนักงานบริหารโครงการพระราชดำริ  ฯ  
และสำนักตรวจราชการ เทียบงบท้ังปี และ GFMIS (งวด 1) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
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   1) งบโครงการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ 18 โครงการ งบประมาณรวม 16,038,779 บาท 
เบิกจ่าย 4,160,989.23 บาท เทียบงบท้ังปคิีดเป็นร้อยละ 25.84 และ GFMIS (งวด 1) คิดเป็นร้อยละ 50.90  
   2) งบสำหรับจัดซื้อนมผง ฯ GFMIS (งวด 1) 14,200,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
   3) ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ งบประมาณรวม 1,287,600 บาท เบิกจ่าย 221,000 บาท  
เทียบงบท้ังปีคิดเป็นร้อยละ 17.16 และ GFMIS (งวด 1) อยู่ท่ีร้อยละ 34.77  
  เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือนธันวาคม 2565 (คิดจากงบท้ังปี) และในไตรมาสแรก 
ท่ีร้อยละ 32 โดยแต่ละกลุ่มงานมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้  

- กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก เบิกจ่าย ร้อยละ 27.91 จากงบประมาณทั้งปี และเบิกจ่ายร้อยละ   
                       63.80 ในไตรมาสแรก  
   - กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เบิกจ่าย ร้อยละ 21.72 จากงบประมาณทั้งปี และเบิกจ่าย   
                       ร้อยละ 44.27 ในไตรมาสแรก  
   - กลุ่มอนามัยวัยทำงาน เบิกจ่าย ร้อยละ 13.11 จากงบประมาณทั้งปี และเบิกจ่ายร้อยละ    
                       24.59  ในไตรมาสแรก 
   - กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ ฯ เบิกจ่าย ร้อยละ 12.41 จากงบประมาณทั้งปี และเบิกจ่าย 
                       ร้อยละ 37.24 ในไตรมาสแรก 

- กลุ ่มบริหารยุทธศาสตร์ เบิกจ่าย ร้อยละ 13.39 จากงบประมาณทั ้งปี และเบิกจ่าย 
                       ร้อยละ 35.56 ในไตรมาสแรก 
   - กลุ ่มอำนวยการ เบิกจ่าย 54.72 จากงบประมาณทั ้งปี และเบิกจ่ายร้อยละ 72.68  
                       ในไตรมาสแรก 

โดยสำนักส่งเสริมสุขภาพสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในไตรมาสแรก อย่างไร 
ก็ตาม ยังคงพบว่าไม่มีการเบิกจ่ายในงบประมาณนมผงฯ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเริ่มกระบวนการ e-bidding 
สำหรับนมผงฯ สูตร 2 ใหม่ท้ังหมด โดยอยู่ระหว่างการเซ็นสัญญา และการดำเนินการของศูนย์อนามัย ประธานใน
ที่ประชุมจึงเสนอให้มีการหา pain point ของการเบิกจ่ายงบประมาณนมผงฯ ดังกล่าว เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร
สำนักส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงนำเข้าท่ีประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ และร่วมกันปรับปรุงให้สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
เป้าหมาย  มีการหารือเรื่องการใช้งบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ  

   มติที่ประชุม     - รับทราบและมอบผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

   3.2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565) 
   1) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักส่งเสริมสุขภาพ ณ วันท่ี 3 มกราคม 2566 
งบประมาณทั้งสิ ้น 17,215,709 บาท มีจำนวน 19 โครงการ 123 กิจกรรม พบว่า แผนการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาพรวมไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – 
ธันวาคม 2565) มีการดำเนินการแล้ว จำนวน 83 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 และมี 25 กิจกรรมท่ีปรับเลื่อน
ระยะเวลาการดำเนินการ ซึ่งเป็นของกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 3 กิจกรรม กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น 10 กิจกรรม 
กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 6 กิจกรรม กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาชีวิตคนพิการ 2 
กิจกรรม และกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และกลุ่มสนับสนุนวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม 3 กิจกรรม  
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  2) แผนการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักส่งเสริม
สุขภาพ เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2566 มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ ดังนี้  
     2.1) เดือนมกราคม 2566 มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ รวม 32 กิจกรรม โดยมีสัดส่วน
ประเภทกิจกรรมได้แก่ จัดซื้อจัดจ้าง/อื่น ๆ ร้อยละ 40.63 ประชุมราชการ 34.38 ลงพื้นท่ี นิเทศ ติดตาม ร้อยละ 
15.63 และประชุมเชิงปฏิบัติการ ร้อยละ 9.38  
     2.2) เดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ รวม 30 กิจกรรม โดยมีสัดส่วน
ประเภทกิจกรรมได้แก่ จัดซื้อจัดจ้าง/อื่น ๆ  ร้อยละ 43.33 ประชุมราชการร้อยละ 40.00 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม 
ร้อยละ 3.33 และประชุมเชิงปฏิบัติการ ร้อยละ 13.33  
 3) การปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักส่งเสริมสุขภาพ มีการขออนุมัติ
ปรับแผนท้ังส้ิน 13 ครั้ง แบ่งเป็น กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 4 ครั้ง กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น 
และกลุ่มอนามัยวัยทำงาน กลุ่มละ 2 ครั้ง กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพฯ 1 ครั้ง และสำนักงานประสานงานโครงการ
พระราชดำริ ฯ (สปพอ.) 1 ครั้ง โดยมีสัดส่วนการประเภทการปรับแผน ดังนี้ การเพิ่ม/ลดงบประมาณกิจกรรม ร้อยละ 
37.50 การเพิ่มกิจกรรม ร้อยละ 31.25 การเพิ่มโครงการ ร้อยละ 18.75 และการยกเลิกกิจกรรม ร้อยละ 12.50  
 4) ตัวชี้วัดผลผลิตสำคัญที่ใช้ประกอบการประเมินตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของร้อยละการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ตัวช้ีวัดผลผลิตสำคัญประกอบการประเมิน 
ตัวช้ีวัด 2.4 ระดับความสำเร็จของร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 

นอกจากนี้ ประธานในการประชุมช้ีแจงว่าการเล่ือนหรือปรับแผนอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ท่ีส่งผลให้มี
ความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนหรือปรับแผน และมีข้อเสนอให้จัดทำแผนภูมิแสดงแผนกิจกรรมโดยกำหนดค่าสเีขียว 
เหลือง แดง ในแผนภูมิจำแนกตามประเภทกิจกรรมและแสดงถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม เพื่อโอกาสในการ
พัฒนาของแต่ละกลุ่มงาน และนำเสนอในที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพพร้อมรูปแบบการรายงานการวิเคราะห์
การปรับแผน   

มติที่ประชุม     - รับทราบ  

     

ชื่อตัวชี้วัดผลผลิตสำคัญ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 
 5 เดือนแรก 

ความก้าวหน้า 
(ณ 3 ม.ค.

66) 

ค่า
เป้าหมาย 
5 เดือน

หลัง 

1. จำนวนโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ (Health Literate School : HLS) โรงเรียน 2,000 847 4,000 

2. จังหวัดได้รับการพัฒนาระบบ/มีระบบคัดกรองมะเร็งเต้านม แห่ง 38 76 76 

3. สถานประกอบการการส่งเสริมสุขภาพ (สถานประกอบการ
ขนาดใหญ่) 

แห่ง 147 253 293 
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3.3 รายงานผลการดำเนินงานของงานพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ประจำเดือนธันวาคม 2565 
   3.3.1 ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2565  
    - ประชุมรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
ครั้งที ่ 1/2566 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เพื่อดำเนินการกำกับและติดตามการลงหลักฐานระดับ 1 –3  
และผลการดำเนินงานของแต่ละตัวชี ้วัดคำรับรองในทุกวันที่ 8 ของเดือน  2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี 
มีพัฒนาการสมวัย  
  3.3.2 แผนการดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2566  
    - ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
ครั้งท่ี 1/2566     

   มติที่ประชุม     - รับทราบและมอบผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 



 

 

  3.4 รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด 2.1 – 2.4 , 3.1, 3.2, 3.7, 3.8 และ 3.11 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 
กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยจำแนกรายเขต (ต.ค. 

– พ.ย.65) 
1. มารดาไทยตาย 18 ราย เด็กเกิด 87,906 คน MMR =  20.84 / 

100,000 LB 
2. มารดาต่างด้าวตาย 1 ราย เด็กเกิด 6,430 คน MMR =  15.55 / 

100,000 LB 
3. ร้อยละ 44 ของการตายมารดามาจากสาเหตุทางสูติกรรม และ 

ร้อยละ 40 ของการตายมารดามาจากสาเหตุทางอ้อม 
4. ปัจจุบันยังพบการตายมารดาจากการติดเชื้อโควิด 19 เน่ืองจาก

มารดามีโรคประจำตัวและได้รับวัคซีนไม่ครบ 
 

 
 
 
 

1. ไมส่ามารถทำการ
ทบทวนและวิเคราะห์การ
ตายมารดารายบุคคลได้
ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

2. การตายบางรายไม่
สามารถเข้าไปทำ RCA 
ได้เน่ืองจากติดในเรื่อง
ของคดีความและชั้น
ความลับทางกฎหมาย 

 

         

                                                

                                                     
                                                        

     

 

     

     

     

     

     

     
     

     

 

     

 

     

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                              

                         

   
  
  

  
  
   

    

                                               

    
  

  

 
  

 
  
  
  
  

  

                         
                          

              

                                   
            

             
            

                           

                                                                   



- 7 - 
 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

2. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานฝากครรภค์ุณภาพ เพ่ือ
ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 5 ราชบุรี 
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร สูติแพทย์ กุมารแพทย์ พยาบาล 
นักวิชาการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจากเขตสุขภาพที่ 5 ราชบุรี 
สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม 

1. พื้นที ่ร ับรู ้ รับทราบเกี ่ยวนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน 
ฝากครรภ์คุณภาพสำหรับประเทศไทย ปี 2565 

2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ที ่ได้ไปถ่ายทอดแก่บุคลากร
ภายในพ้ืนที่ เพ่ือการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3. แลกเปลี่ยนเรียนการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาในอนาคต 

ข้อเสนอแนะ 
1. ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน้างานในการบันทึกข้อมูล

สุขภาพบนโปรแกรม HOSxP / JHCIS / หรือโปรแกรมหลักอื่นๆ 
เพ่ือให้รายงานในระบบ 43 แฟ้มครบถ้วน 

2. จดัอบรมเรื่องแนวทางการเบิกจ่ายเงินจาก สปสช ในหมวดต่างๆที่
เก่ียวข้องกับการดำเนินงานฝากครรภ์หรืองานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 

 

 
 

3. กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีม
ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับ
สถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวัด ระหว่าง
วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องราชเทวี 1 
ช ั ้น 3 โรงแรมเอเช ีย กร ุ ง เทพ เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 

ผ ู ้ เข ้าร ่วมประช ุมประกอบด้วยผ ู ้บร ิห าร ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญ ส ูต ิแพทย์  
กุมารแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม 

1. ทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาล
และเครือข่ายระดับจังหวัดได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ 
ทักษะ ในการประเมินรับรองมาตรฐานฯ 

2. ทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กระดับเขตทุกท่าน 
สามารถนำความรู ้และทักษะที ่ได้จากการอบรมไปใช้ในการ
ประเมินคุณภาพบริการ กำกับติดตามการดำเนินงาน  

3. สร้างความตระหนักแก่หน่วยบริการให้ดำเนินงานตามมาตรฐานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. งบประมาณดำเนินการ
น ้ อ ย / ไ ม ่ เ พ ี ย ง พ อ 
เนื่องจากค่าเดินทางหรือ
ค่าพาหนะข้ึนราคา 

2. มีผ ู ้สนใจเข้าร่วมอบรม
เป ็ นจ ำนวนมาก  แ ต่
เนื ่องจากงบประมาณมี
จำกัดทำให้เครือข่ายไม่
สามารถเข้าร่วมอบรมได้
อย่างทั่วถึง 
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 ข้อเสนอแนะ 
1. มีคู่มือกลางในการประเมินมาตรฐานฯ /SOP การดำเนินงาน และ

หลักการให้คะแนนในแต่ละคลินิก 
2. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ โรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐาน เพื่อเป็น

ขวัญกำลังใจในการทำงาน 
    3. เปิด Dashboard เป็นสาธารณเพ่ือให้ภาคีเครือข่ายและผู้ที่สนใจ 
        ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล ในการวางแผนการดำเนินงาน 
 

 

 

4. ประชุมจัดทำ/ชี้แจง การตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปี 2566 ประเด็นการตายมารดา
ไทย 

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 
วันที่ 16 ธันวาคม 2566 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2566 
สรุปประเด็นตรวจราชการกลุ่มมารดาและทารก 

มาตรการสำคัญ  
1. ANC คุณภาพ ให้บริการฝากครรภ์คุณภาพ หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการ

ตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟัน ลดทารกคลอด
ก่อนกำหนด 

2. ลดการตายมารดาไทย จาก PPH&PIH วางแผนครอบครวัในหญิง
วัยเจริญพันธ์ุป่วยอายุรกรรมเรื้อรงั/ร้ายแรง (Contraception 
NCD) เน้นทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายรายบุคคลทุกราย 
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 3.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : เด็กอาย ุ0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายทุี่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย รอ้ยละ 49.6  (เป้าหมายร้อยละ 89) 
ตัวชี้วัดผลผลิต : ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ 62.71  (เปา้หมายรอ้ยละ 62) 
1. การประชุมคณะกรรมการควบคุมการสง่เสริม

การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ในวันที่
21 ธันวาคม 2565 

1. ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนพระราชบัญญติัฯ 
ในปีงบประมาณ 2565 และผลการขับเคลื่อนตามแผนขับเคลื่อน
การบังคับใช้ พ.ร.บ. ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) 

2. ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและ
คณะทำงานภายใต้พระราชบัญญัติฯ ดังน้ี 
- คณะอนุกรรมการวิชาการฯ 
- คณะอนุกรรมการสื่อสารภาคีเครือข่าย และขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ 
- คณะอนุกรรมการพัฒนาและให้ความเห็นในประเด็นข้อกฎหมายฯ 
- คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจร ิงและรวบรวมหล ักฐานเ พ่ือ
ประกอบการชี้มูลความผิด 

3. คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบ (ร่าง) แผนขับเคลื่อนการ
บังคับใช้ พ.ร.บ. ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งประกอบด้วย 
3 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการการขับเคลื่อนกฎหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบเฝ้าระวังการละเมิด
และการบังคับใช้กฎหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ขับเคลื่อนทางสังคม สื่อสารสาธารณะเพ่ือควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 

4. คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการบริจาคอาหารสำหรับทรกหรืออาหารสำหรับเด็กเล ็กที ่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ และการบริจาคในกรณีจำเป็นแก่หน่วยบริการ
สาธารณสุข พ.ศ. .... 

 https://milkcode.anamai.moph.go.t
h/th/news-anamai/214996 

 

https://milkcode.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/214996
https://milkcode.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/214996
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

2. นิเทศติดตามเฝ้าระวังพระราชบัญญัติควบคุม 
การส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 22 ธันวาคม 
2565 

สำนักส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที ่ 4 และ สสจ.สระบุรีร่วมลงพื้นที่
ติดตามเฝ้าระวังพระราชบัญญัติฯ ในสถานที่เสี่ยงเกิดการละเมิด ได้แก่ 
โรงพยาบาลเอกชนและห้างสรรพสินค้า โดยมีการถ่ายทอดสาระสำคัญ
ของกฎหมายให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องได้รับรู้และเข้าใจมากย่ิงข้ึน ทั้งน้ี พบการ
ละเมิดพระราชบัญญัติฯ ณ จุดจำหน่าย พนักงานเจ้าหน้าท่ีจึงดำเนินการ
เขียน บท.1 และส่งเรื่องร้องเรียนเข้าสู่ตามระบบต่อไป 
 

บร ิษ ัทย ังคงทำการตลาด
ทางอ ้อมในการติดต ่ อกับ
หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นม
บุตร โดยใช้วิธีการสแกน QR 
Code เพ ื ่ อสม ัค รสมาชิก  
ณ จุดจำหน่าย ซึ ่งเป็นการ
ก ร ะ ท ำ ผ ิ ด ต า ม  ม า ต ร า 
18(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. นิเทศติดตามเฝ้าระวังพระราชบัญญัติควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 
26 ธันวาคม 2565 

สำนักส่งเสร ิมสุขภาพ สำนักอนามัย และศูนย์บร ิการสาธารณสุข 
กรุงเทพมหานคร ร ่วมลงพื ้นที ่ต ิดตามเฝ ้าระว ังพระราชบัญญ ัติฯ  
ในสถานที ่ เส ี ่ยง เก ิดการละเม ิด ได ้แก ่ โรงพยาบาลเอกชนและ
ห้างสรรพสินค้า โดยมีการถ่ายทอดสาระสำคัญของกฎหมายให้แก่ผ ู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ พบการละเมิดพระราชบัญญัติฯ 
ณ จุดจำหน่าย พนักงานเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการเขียน บท.1 และส่งเรื่อง
ร้องเรียนเข้าสู่ตามระบบต่อไป 

บร ิษ ัทย ั งคงทำการตลาด
ทางอ ้อมในการติดต ่ อกับ
หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นม
บุตร โดยใช้วิธีการสแกน QR 
Code เพื ่อสมัครสมาชิก ณ 
จ ุดจำหน ่าย ซ ึ ่ ง เป ็นการ
ก ร ะ ท ำ ผ ิ ด ต า ม  ม า ต ร า 
18(1) 
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

4. ประชุมคณะกรรมการคณะทำงานขับเคลื่อนบูรณา
การความร่วมมือ 6 กระทรวงและภาคีเครือข่าย
เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

เลื่อนการประชุมเป็น วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โดยปรับงบประมาณ
การประชุมครัง้น้ีเป็นประชุมเพ่ือพัฒนาและบริหารจัดการโครงการ 9 
ย่างเพ่ือสร้างลูก 
 

- - 

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

เพชร และโครงงานสุขภาพนักเรียน 
จัดจ้างทำโล่เกียรติคุณโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สมัยที่ 2 และ
สมัยที่ 3 จำนวน 4 โล่ และโครงงานสุขภาพนักเรียน จำนวน 46 โล่ 
ภายในวงเงิน 80,000.- บาท 

- เอกสารจัดจ้างทำโล่เกียรติคุณโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และโครงงาน
สุขภาพนักเรียน    
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC256
6-F/IDC3_7/opdc_2566_IDC3-7_07.pdf 

2.จัดจ้างพิมพ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
มาตรฐานสากล (GSHPS) 

1. เล่มคู่มือโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) 
2. มีการจัดสรรคู ่มือฯ ให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายได้นำไปศึกษาและ

ดำเนินงานต่อไป 
3. มีการเผยแพร่คู ่มือโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล 

(GSHPS) ในรูป แบบ e-book ในช่องทาง online เพ่ือให้บุคลากรทั้ง
ฝ ่ายศึกษาธิการ ฝ่ายสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายที ่เก ี ่ยวข้อง  
ได้นำไปศึกษาและดำเนินการพัฒนาสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
มาตรฐานสากล (GSHPS) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC3_7/opdc_2566_IDC3-7_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC3_7/opdc_2566_IDC3-7_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC3_7/opdc_2566_IDC3-7_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC3_7/opdc_2566_IDC3-7_07.pdf
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

3. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) 

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
มาตรฐานสากล (Global Standards for Health Promoting School 
: GSHPS) วันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน 2565   
ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น และออนไลน์ผ่านทางระบบ 
Cisco Webex รวมทั้งถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook กรมอนามัย 
ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็น
ประธานการประชุม  
ผู้เข้าร่วมประชุม onsite 70 คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม online 4,000 คน 
 
สาระสำคญัการประชุม 

1. การมอบนโยบาย และประกาศใช้มาตรฐานโรงเร ียนส่งเสริม
สุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) 

2. หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์การยกระดับการ
ส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21  สู่มาตรฐานสากล  

3. บุคลากรทั้งฝ่านศึกษาและสาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพ
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) 
ด้านกระบวนการ 10 องค์ประกอบ ด้านผลลัพธ์สุขภาพนักเรยีน        
6 ตัวชี้วัด 

ต้องปรับแผนเน่ืองจากมี
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม 
Onsite มากกว่าท่ีระบุไว้ใน
โครงการทำให้งบประมาณ
มากกกว่า ที่คาดการณ์ไว้ 

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
https://www.youtube.com/watch?v=-anTzwoL4EM
https://www.youtube.com/watch?v=-anTzwoL4EM
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

4. ประชุมยกระดับงานอนามัยโรงเรียนด้วยหลักสูตร 
ผู้พิทักษ์อนามัยนักเรียน 

ประชุมยกระดับงานอนามัยโรงเรียนด้วยหลักสูตรผู ้พิทักษ์อนามัย
นักเรียน วันที ่ 26 ธันวาคม2565 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7  
ชั้น 4 นายแพทย์มนัส รามเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
สุขภาพและหัวหน้ากลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ประธานการประชุม  
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยนักวิชาการจาก สำนักทันตสาธารณสุข 
สำนักโภชนาการ สำนักอนามัยการเจริญพันธ์ุ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือ
สุขภาพ และสำนักส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งสิ้น 10 คน 
สาระสำคญั 

1. แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้พิทักษ์อนามัยนักเรียน ใน
ปีงบประมาณ 2566 

2. การคัดเลือกนักเรียนแกนนำ และพัฒนานักเรียนแกนนำ  
- คุณสมบัติ 
- เป้าหมายการพัฒนาผู้พิทักษ์อนามัยนักเรียน 

3. ขอบเขตในการพัฒนาผู้พิทักษ์อนามัยนักเรียน (นักเรียนแกนนำ) 
- พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ 
- พัฒนาทักษะสุขภาพ 
- พัฒนาทักษะสังคม 
- พัฒนาทักษะชีวิต 
- พัฒนาทักษะการจัดการสภาพแวดล้อม 
- พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี 
- การบริหารจัดการอนามัยโรงเรียน 

 
 
 
 

 เอกสารประกอบการประชุม  
https://bit.ly/3WLNTrx 

 

https://bit.ly/3WLNTrx
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 3.11 ร้อยละของประชากรอาย ุ15 – 59 ปีมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์ 

1. ประชุมเชงิปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โครงการสืบสาน 
พระราชปณิธาน สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม วันที ่ 28 ธันวาคม 
2565 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ โดยมีรองอธิบดี 
กรมอนามัย นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา เป็นประธาน  ในพิธีเปิด 
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรกรมอนามัยส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค และบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 60 คน 
วัตถุประสงค์  
เพื ่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรบุคลากรผู ้ปฏิบัติงานให้สามารถใช้ และ
ประมวลผลข้อมูล บริหารจัดการข้อมูลจากฐานข้อมูลโครงการและ
สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการกำกับติดตามการดำเนินงานได้ 
กิจกรรม 

1. บรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานมะเร็งเต้านม 
โดย นพ.วัลลภ ไทยเหนือ 

2. บรรยายเรื่องการบริหารจัดการและวิชาการ โปรแกรมการคัดกรอง
มะเร็งเต้านม BSE โดย นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล 

3. การแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้การดำเนินงานโครงการมะเร็ง เต้านม  
ในจังหวัดนำร่อง 21 จังหวัดโดย พ.ญ.นันทา อ่วมกุล และ  
พ.ญ.สายพิณ คูสมิทฺ อาจารย์จารุวรรณ จงวาณิช ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้และคำปรึกษา 

ผลที่ได้จากการประชุม 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลจาก BSE 

App ไปยัง BSE Monitor 
2. การจัดการข้อมูลของโครงการฯ 
3. แนวทางการกำกับติดตามด้วย BSE Monitor 

- 
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4. การรายงานและประมวลผลข้อมูลโครงการผ่าน APP BSE Monitor 
 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1.ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต 
และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำนักส่งเสริม
สุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 

1. หน่วยงานมีรายงานการประชุม วิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ ปัญหา
การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยวิเคราะห์ 
Gap 1 ประเด็น จากคะแนนการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) 
ของผลการประเมินประจำปีงบประมาณ 2565 

2. หน่วยงานมีรายงานผลการวิเคราะห์ Gap ปัญหาการดำเนินงาน
คุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบ ของข้อมูล
ดังน้ี 
2.1 ผลผลิตและผลลัพธ์การดำเนินงานระดับ Le (Level) ของผลการ

ดำเนินงานปัจจุบัน 
2.2 ข้อเสนอของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. หน่วยงานมีมาตรการ กลไก การดำเนินงานที่สอดคล้องตามกลยุทธ์ 
PIRAB และมีการกำหนดประเด็นความรู้แก่ C/SH เพื่อขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน 

- 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2566-
F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-
1_12.pdf 
 

2.มาตรการการสื่อสารประชาสัมพันธ์กระบวนการ/
ข้ันตอนการยืมใช้ทรัพย์สินทางราชการในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน สามารถสอบถาม ทักท้วงร้องเรียน 
ตรวจสอบ แลกเปลี่ยนข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะ กระบวนการ/ข้ันตอน

-  
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_12.pdf
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การยืมใช้ทรัพย์สินทางราชการในการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้โดยง่าย 
สะดวก รวดเร็วด้วยการใช้การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ๆ ให้เกิด 

 
 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 ความน่าสนใจมากขึ้น สื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสือแจ้งเวียน 
Line group บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ทำให้บุคลากรทุกระดับใน
หน่วยงานรับทราบข้อมูลของหน่วยงานและสามารถสื่อสารแก่เพื ่อน
ร่วมงานได้ 

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

d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC
2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-

1_10.png 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_10.png
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_10.png
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_10.png
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_10.png
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_10.png


- 17 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

3.โครงการการขับเคลื ่อนสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็น
องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กรประจำปีงบประมาณ 2566 

มีการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านทุจริตสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 
2566 เมื ่อวันที ่ 20 ธ.ค. 65 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
อาคาร 7 ชั้น 3 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 70  
ของจำนวนบุคลากรทั้งหมดของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ท้ังน้ี มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทัง้ทาง online และ onsite 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad13
2d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC
2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-
1_11.pdf 

 

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

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_11.pdf
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๑. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ 
(กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) ครั้งที่ 
3/2566 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30– 14.30 น. 
ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก อาคาร 7 ชั้น 2 สำนักส่งเสริม
สุขภาพ  
ประเด็นสำคัญจากการประชุม  

• ติดตามรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน และรายงาน
ความก้าวหน้างานวิจัย  โดย ผู้แทนกลุ่มแต่ละกลุ่มเป็นผู้
นำเสนอรายงานความก้าวหน้าประจำ เดือนพฤศจิกายน 2565   

• รายงานประเด็นในการติดตามผลการดำเนินงาน 3 กลุ่มวัย 
เพื่อเตรียมข้อมูลนำเสนอในที่ประชุมกพว.กรม  กลุ่มอนามัยแม่
และเด็ก - การเสนอIntervention ใหม่เพื ่อแก้ปัญหาแม่ตาย  
ข้อเสนอ รายงานความก้าวหน้ารอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566   

- 

 
 

 
กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 • หลังดำเนินงานจัดทำร่างคณะกรรมการฯ กลุ ่มอนามัยเด็กวัย
เรียนวัยรุ่น – การขับเคลื่อนฐานข้อมูลวัยเรียนภายหลัง MOU    
ข้อเสนอ Group กิจกรรมตามาตรการให้เชื่อมโยง สอดคล้องกับ
นโยบายกรมอนามัย  

• ชี้แจงแนวทางและยกระดับผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ 
ปี 2566  

• แผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/ นวัตกรรมที่
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 
2566) จากการติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย 
(กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก) 3.รูปแบบการพัฒนาครอบครัว ชุมชน
รอบรู้สุขภาพภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ (กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์) 

• การส่งเนื้อหาผลงานวิจัย (Abstract) สำหรับจัดทำรายงาน
ประจำปี สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ 
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1. กลุ่มอนามัยวัยทำงาน กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น กลุ่มสร้าง
เสริมศักยภาพฯ ส่งบทคัดย่องานวิจัย (Abstract) สำหรับจัดทำ
รายงานประจำปี สำนักส่งเสริมสุขภาพ ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 
2565  มายังกลุ่มสนับสนุนวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือ
ดำเนินการต่อไป 

2. กลุ่มอนามัยวัยทำงาน   เตรียมข้อมูลประเด็นการทบทวนมาตรการ
ของวัยทำงาน นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป  

3. นัดประชุมครัง้ต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 
 
 
 
 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้และ
องค์กรแห่งการเรียนรู้การสง่เสริมสุขภาพที่ย่ังยืน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้
การส่งเสริมสุขภาพที่ย่ังยืน วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565  เวลา 0๘.30– 
1๖.30 น. ณ สล๊อต โคเวิร์คกิ้งสเปซ แอนด์ คาเฟ่ จังหวัดนนทบุรี   
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพในด้าน
การจัดการความรู้วิชาการ การวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถผลิตผลงาน
ทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้การส่งเสริม
สุขภาพที่ยั่งยืน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย บุคลากรสำนักส่งเสริม
สุขภาพ จำนวน 30 คน 
ประเด็นสำคัญจากการประชุม  

• บรรยายพิเศษ “ จัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้การ
ส ่งเสร ิมส ุขภาพที ่ย ั ่ งย ืน ” โดย นพ.พีระย ุทธ สานุกูล 
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 

• บรรยาย “การกำหนดโจทย์วิจัยและนวัตกรรมเพื ่อน ำไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน :กำหนด
โจทย์วิจัย และนวัตกรรมด้านสาธารณสุข ”โดย ดร.สุชาต อุดม
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โสภกิจ ผ ู ้ช ่วยผ ู ้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

• บรรยาย รูปแบบการวิจัยและพัฒนา / การออกแบบการวิจัย : 
กำหนดโจทย์วิจัย คําถาม การวิจัย และวัตถุประสงค์ พร้อมฝึก
ปฏิบัติ /การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดตัวแปและกรอบ 
แนวคิดการวิจัย พร้อมฝึกปฏิบัติ /แนวทางการดำเนินการใน
ส่วนอื่นๆ โดย ผศ. ดร. ทรงชัย ทองปาน  คณะศิลปะศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 
 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ 
1. สร้าง Group Line เพื่อใช้เป็นช่องทางให้บุคลากรได้ปรึกษากับ

อาจารย์วิทยากร ในการจัดทำผลงานวิชาการวิจัย  
2. ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนการติดตามผลงานวิจัย ทุกกลุ่ม

ฝ่าย ดำเนินการจัดส่งผลงานบทที่ 1 ภายในวันที่ 13 มกราคม 
2566  เพื่อทางกลุ่มสนับสนุนวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม 
ดำเนินการนัดวันประชุมปรึกษาความก้าวหน้าผลงานวิชาการ
วิจัยกับอาจารย์วิทยากร ในครั้งต่อไป 
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3. ประกาศนโยบายเพ่ือการขับเคลื่อนวิชาการ  และ
การวิจัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ 2566    

ประกาศสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
เรื่อง นโยบายส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการข้อมูลและความรู้อยา่ง
เป็นระบบสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
- จัดทำหนังสือแจ้งเวียนกลุ่มฝ่าย อ้างถึง สธ 0923.06/6701 ลงวันที่ 
15 ธันวาคม 2565 ประกาศสำนักส่งเสริมสุขภาพ เรื ่อง นโยบาย
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการข้อมูลและความรู้อย่างเป็นระบบสู่  
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 

 

 
4. รวบรวมผลงานวิจัย(Abstract) ของทุกกลุ่มฝ่าย 
 
 

การรวบรวมผลงานวิจัย(Abstract) เพื ่อรวบรวมสรุปเนื ้อหาวิชาการ 
สำหรับจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ.2565 ส่งกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
เพ่ือดำเนินการต่อไป 

ข้อมูลผลงานวิจัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 พบว่า จำนวนงานวิจัยที่ดำเนินการ เสร็จแล้ว ทั้งหมด 10 เรื่อง 
แบ่งเป็นงานวิจัยเช ิงคุณภาพ จำนวน 2 เร ื ่อง เช ิงปริมาณ จำนวน 
8 เรื่อง โดยสามารถแบ่งตามรูปแบบการวิจัย ได้แก่   

  

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 1. เชิงสำรวจและศึกษาภาคตัดขวาง(Cross sectional study) 
จำนวน 4 เรื่อง 

2. วิจัยละพัฒนา(Research & Development) จำนวน 4 เรื่อง 
3. ประเมินผล จำนวน 2 เรื่อง 

หมายเหตุ : สำหรับบทคัดย่อที่ส่งลงวารสาร ( ภาษาไทย+อังกฤษ จำนวน 
4 เรื่อง ) คือ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก จำนวน 2 เรื่อง   กลุ่มอนามัยวัย
ทำงาน จำนวน 2 เรื่อง 
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5. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการ
ดำเนินสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรม 

 

มีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินสร้างหรือพัฒนา
ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม ท่ีสอดคล้องกับภารกิจหน่วยงาน 

 

 
 

ตัวชี้วัด 2.3 ระดับความสำเร็จร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

๑. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(รบจ.1) ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน พร้อมนำข้อมูล
อับโหลดข้ึนเว็บไซต์หน่วยงานภายในวันที่ 20 ของ
ทุกเดือน 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักสง่เสริมสุขภาพ จัดทำรายงานผลติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 
พร้อมนำข้อมูลอับโหลดข้ึนเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ  

- https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC256
6-F/IDC2_3/opdc_2566_IDC2-3_10.pdf 

๒. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ทุกสิ้นเดือน 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักสง่เสริมสุขภาพ จัดทำสรุปผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เผยแพร่บนเว็ปไซต์สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 
 
 

- https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-
date15/download?id=101610&mid=33899&m
key=m_document&lang=th&did=31261 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัดที่ 2.4  ระดับความสำเร็จของรอ้ยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 สำนักส่งเสริมสุขภาพ   

2. จัดทำโครงการและแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
3.บันทึกข้อมูลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปี ในระบบ DOC  
4.การคัดเลือกตัวชี้วัดผลผลิตสำคัญ ประกอบการ

ประเมินตัวชี้วัด 2.4 (จำนวน 3 ตัวชี้วัด) 

1. ดำเนินการอับโหลดเอกสารบนเว ็บไซต ์สำนักส่งเสร ิมสุ ขภาพ
ประกอบการรายงานตัวชี้วัด 

2. บันทึกข้อมูลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC 
ประจำปี พ.ศ. 2566 

    - แผนปฏิบัติการ ปัจจุบัน จำนวน 19 โครงการ 123 กิจกรรม 
งบประมาณ 17,215,709 บาท  

กล ุ ่มงานม ีการปร ับแผน
ค่อนข้างมาก โดยในไตรมาส
ที ่  1 ม ีการขออนุม ัต ิปรับ
แผนปฏิบัติการ  
รวมทั้งสิ้น จำนวน 13 ครั้ง 
โดยประเภทการปรับแผน
มากที่สุด คือ การเพิ ่ม-ลด

1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 สำนักส่งเสริมสุขภาพ   
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2566-

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_3/opdc_2566_IDC2-3_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_3/opdc_2566_IDC2-3_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_3/opdc_2566_IDC2-3_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_3/opdc_2566_IDC2-3_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=101610&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=31261
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=101610&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=31261
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=101610&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=31261
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
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5. จัดทำอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ และบันทึกข้อมูล
ในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน ตามรอบการเปิด
ระบบปรับแผนปฏิบัติการ (28-30 ของทุกเดือน) 

 

    - บันทึกแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด และเอกสารประกอบ
ตัวชี้วัด 

3. ตัวช ี ้ว ัดผลผลิตสำคัญ ประกอบการประเมินตัวชี ้ว ัด 2.4 โดยมี
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 3 มกราคม 2566 ดังน้ี  

    1) จำนวนโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ (Health Literate School : HLS) 
จำนวน 2,000 โรงเรียน (ผลการดำเนินงาน 847 โรงเรียน)  
ซึ่งคาดว่าสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

    2) จังหวัดได้รับการพัฒนาระบบ/มีระบบคัดกรองมะเร ็งเต้านม 
จำนวน 38 แห่ง (ผลการดำเนินงาน 76 แห่ง) ดำเนินการได้บรรลุ
ตามเป้าหมายแล้ว 

    3) สถานประกอบการการส่งเสริมสุขภาพ (สถานประกอบการขนาด
ใหญ่) จำนวน 147 แห่ง (ผลการดำเนินงาน 253 แห่ง) 
ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายแล้ว 

5. ปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบ DOC 
ให้เป็นปัจจุบัน รอบเดือนธันวาคม 2565 (เมื่อวันที่ 27-29 ธันวาคม 
2565) รวมไตรมาสที่ 1 จำนวน 13 ครั้ง 

 
 

งบประมาณ ร้อยละ 37.50 
รองลงมาคือ  
การเพิ ่มกิจกรรมที ่ไม่ม ีใน
แผนเดิม ร ้อยละ 31.25 
แล ะ เ พ ิ ่ ม โ ค ร ง ก าร ตาม
นโยบายกรม/ไม่ได้รับอนุมัติ
ระหว่างปี โดยปรับแผนใช้
ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง ส ำ นั ก
ส่งเสร ิมสุขภาพอีกร้อยละ 
18.75 

F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-
4_01.pdf   
2. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักส่งเสริม
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 บาทข้ึนไป) 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2566-
F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-
4_03.pdf  
   

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

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
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   4. สรุปตัวชี้วัดผลผลิตสำคัญ 
ประกอบการประเมินตัวชี้วัด 2.4  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC
/OPDC2566-
F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-
4_04.pdf  
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. การกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   - การประชุมคณะกรรมการและประเมินผล  
   - การประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ  
 

6. รายงานการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
    6.1 การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  

         - วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เพื่อวางแผนการดำเนินงานและ
แนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงาน 

         - วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำเดือนตุลาคม 2565 และแผนการดำเนินงานเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2565 

        - วันที ่ 7 ธันวาคม 2565 เพื ่อรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 และเดือนธันวาคม 2565 
- มกราคม 2566 

กล ุ ่มงานมีการปร ับเล ื ่อน
ร ะ ย ะ เ ว ล า ด ำ เ น ิ น ก า ร
ค่อนข้างมาก จำนวนสะสม 
3 เดือน รวมทั้งสิ้น 25 ครั้ง 
(ค ิดเป็น ร ้อยละ 23.15) 
ทั้งน้ี เน่ืองจากความพร้อมใน
การนัดหมายผู ้บริหาร และ
หน่วยงานผู้ร ่วมดำเนินการ
ขับเคลื ่อน โดยกลุ่มงานที่มี
การปรับเลื่อนระยะเวลามาก 

6. รายงานการกำกับติดตามประเมินผล 
ประจำเดือน 
- รายงานการประชุมสำนักสง่เสริม
สุขภาพ  
https://hp.anamai.moph.go.th/th/m
eeting-hp 
 
 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

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
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         - วันที่ 4 มกราคม 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานรอบ
ไตรมาสที ่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) และแผนการ
ดำเนินงานเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 โดยรายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม - ธันวาคม 2565) สรุปผลการดำเนินงานดังน้ี 

     

  จากกราฟแสดงผลการดำเนินงาน ภาพรวมไตรมาสที่ 1 สำนักส่งเสริม
สุขภาพ สามารถดำเนินการได้ตามแผนจำนวน 83 กิจกรรม จากแผน
กิจกรรม 83 กิจกรรม (ร้อยละ 100) แต่มีการเลื่อนระยะเวลาดำเนิน
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 23.15 จากแผนกิจกรรมทั้งหมด ทั้งน้ี เน่ืองจาก
ความพร้อมในการนัดหมายผู้บริหาร ตลอดจนหน่วยงานผู้ร่วมดำเนินการ
ขับเคลื่อน โดยกลุ่มงานที่มีการปรับเลื่อนระยะเวลามากที่สุด คือ กลุ่ม
อนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ทั้งนี้ มีโครงการมากที่สุด จำนวน 5 โครงการ 
และก ิ จ ก ร รมส ่ วน ใหญ ่ เ ป ็ นก ิ จ ก ร รมท ี ่ ด ำ เ น ิ นก าร ร ่ ว ม กั บ
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงที่บูรณาการการดำเนินงาน MOU 
ร่วมกัน 
 

ที ่ส ุด คือ กล ุ ่มอนาม ัยวัย
เร ียนว ัยร ุ ่น เน ื ่องจากมี
โครงการมากท่ีสุด จำนวน 5 
โครงการ และกิจกรรมส่วน
ใ ห ญ ่ เ ป ็ น ก ิ จ ก ร ร ม ที่
ดำเนินการร่วมกับระทรวง
ศึกษาธิการ 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการและ
ประเมินผล 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/st
eering-
committees?textSearch=&reload=&
category=5609  

 
 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

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
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
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   6.2 การประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
         - วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เพื่อชี้แจงนโยบาย ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์ House Model แผนงาน/โครงการภาพรวม
สำนักส่งเสริมสุขภาพ การจัดสรรงบประมาณ และแนวทาง
การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

         - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อน
การดำเนินงานของคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ประจำเดือนตุลาคม 2565 และแผนการดำเนินงานเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 

         - วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 และแผนการดำเนินงาน
เดือนธันวาคม 2565 - มกราคม 2566 

         - วันที ่ 16 มกราคม 2566 (อยู ่ระหว่างดำเนินการ) เพ่ือ
รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผล รอบไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – 
ธันวาคม 2565 ) และแผนการดำเนินงานเดือนมกราคม - 
กุมภาพันธ์ 2566 

  

7. การรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน 
   - บ ันท ึกผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบ ัต ิการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบ DOC  
   - รายงานผลการดำเนินงานในการประชุมติดตาม

กำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 

7. 7. การรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน 
       - บันทึกผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ในระบบ DOC ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 
2565 ครบถ้วนตามแผน และตามกำหนดเวลา   

      - รายงานผลการดำเนินงานในการประชุมติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ 

 

- - 

มติที่ประชุม     - รับทราบ  



 

 

  3.5  การรายงานแผน และผล งบประมาณนอกกรมอนามัย 
  เงินนอกงบประมาณ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  
ได้รับสนับสนุนจาก 3 หน่วยงาน ดังนี้ 
   1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยกลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น 
จำนวนเงินท่ีได้รับการสนับสนุนท้ังปี 5,000,000 บาท  ได้รับการสนับสนุนงวดท่ี 1 จำนวน 4,000,000 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว 2,950,553 บาท คงเหลือ 1,049,447 บาท  
   2) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยกลุ่มสนับสนุนวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม 
จำนวนเงินท่ีได้รับการสนับสนุนท้ังปี 8,999,560 บาท ได้รับการสนับสนุนงวดท่ี 1 จำนวน  2,103,100 บาท 
ก่อหนี้ผูกพัน 460,225.81 บาท เบิกจ่ายแล้ว 192,110 บาท คงเหลือ 1,450,764.19 บาท 
   3) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) โครงการขับเคลื่อนการให้บริการปรึกษา
ปัญหาการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ออนไลน์ โดยกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก จำนวนเงินท่ีได้รับการสนับสนุน 360,750 บาท  
ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ คงเหลือ 360,750 บาท โดยประธานในการประชุมมีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการ
จัดทำรายละเอียดโครงการและกิจกรรมท่ีดำเนินการด้วยงบประมาณจาก UNICEF ท่ีแสดงให้เห็นถึงภาพรวมการ
เบิกจ่าย และจำแนกตามกิจกรรม  

    มติที่ประชุม     - รับทราบ 

  3.6 การดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการข้อมูล งาน IT และงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

  3.6.1 การดำเนินการบริหารจัดการข้อมูล งาน IT 
1) Hardware 
จากการประชุมคณะกรรมการ IT สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 19 ธันวาคม 

2565 ที่ประชุมมีมติ ให้ดำเนินการทบทวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักฯ โดยเลขานุการคณะกรรมการ IT  
จะดำเนินการจัดทำหนังสือถึงกลุ่มงานเพื่อตรวจสอบและ ดำเนินการส่งคืนในกรณีที่มีอัตราครุภัณฑ์ต่อบุคลากร
เกินจำนวนไม่ได้ใช้งาน หรือชำรุด  

2) Software 
        - ร่วมพิจารณาข้อเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) โครงการพัฒนาระบบ
สุขภาพดดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทยสร้างชาติ กรมอนามัย  
        - เผยแพร่ข้อมูล และเอกสารขึ้นบนเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ ทั้งในส่วนของ
ข้อมูลของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูลบริการประชาชน และข่าวประชาสัมพันธ์ รวมทั้งหมด 74 รายการ 
ประกอบด้วย เอกสาร 72 รายการ และวิดีโอ 2 รายการ โดยจะเผยแพร่ข้อมูล และเอกสารให้เป็นปัจจุบัน 
ทุกเดือน ประธานในการประชุม มีข้อเสนอแนะให้นำภาพ interface ของเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ พร้อม 
ท่ีอยู่เว็บไซต์ท่ีมีการกล่าวถึงนี้ ลงในการนำเสนอในการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพด้วย 

3) Peopleware 
    - ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ IT สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1 ในวันท่ี 

19 ธันวาคม 2565 โดยเลขานุการคณะกรรมการ IT จะดำเนินการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการ IT  
ของสำนักส่งเสริมสุขภาพให้หน่วยงานทราบและดำเนินการต่อไป ประธานในการประชุม มีข้อเสนอให้ใส่ 
one-page สรุปการประชุมลงในการนำเสนอในที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งสิ่งที่ได้จากการประชุม 
ผลลัพธ์ของการประชุม และส่ิงท่ีจะดำเนินต่อไป  
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    - การเปล่ียนแปลงการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการส่ือสาร
ของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai) เป็น ระบบการสื ่อสารแบบรวมศูนย์  (WorkD Platform) ภายในวันท่ี 
28 ธันวาคม 2565 โดยจะมีการจัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (WorkD Platform)  
ภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพ ทางช่องทางออนไลน์ ในเดือนมกราคม 2566 โดยมีข้อมูลระบบการสื่อสารแบบ 
รวมศูนย์ (WorkD) ของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ดังตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2 ข้อมูลระบบการส่ือสารแบบรวมศูนย์ (WorkD) ของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ  
(ข้อมูล ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2565) 

 

กลุ่ม อัตรากำลัง 

สถานะการใช้งานระบบ WorkD 

หมายเหตุ สามารถใช้
งานได้ 

ไม่สามารถ
ย้ายได้ 

ลืม
รหัสผ่าน 

อยู่ระหว่าง
การสำรวจ
เพิ่มเติม 

กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 24 1 8 15 -  
กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น 14 2 6 6 -  
กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 

16 4 5 4 3 
บุคลากรตดิ
ราชการใน 
วันที่สำรวจ 

กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพ่ือการสง่เสริม
สุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 7 - - - 7 

กลุ่มงานติด
ราชการ ใน 
วันที่สำรวจ 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
15 10 3 1 1 

บุคลากรตดิ
ราชการใน 
วันที่สำรวจ 

กลุ่มสนับสนุนวิชาการวิจัยและนวัตกรรม 
5 4 - 1 1 

บุคลากรตดิ
ราชการใน 
วันที่สำรวจ 

กลุ่มอำนวยการ 
35 8 11 6 6 

บุคลากรตดิ
ราชการใน 
วันที่สำรวจ 

รวม 116 29 33 33 18  
 
โดยการดำเนินการเพื่อการใช้งานระบบ WorkD ต่อไป มีรายละเอียด ดังนี้  
1) ประชุมออนไลน์ เรื่อง ช้ีแจงการใช้งาน WorkD เบ้ืองต้น วันท่ี 13 มกราคม 2566  
2) สำหรับผู ้ท ี ่อยู ่ระหว ่างการสำรวจเพิ ่มเติมและผู ้ที ่ไม่สามารถย้ายจากระบบ  

 MailGoThai ไปยัง WorkD ได้ จะต้องรอการจัดสรรโควตาสิทธิ ์ในการเข้าใช้งาน WorkD จากสำนักงาน 
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร. หรือ DGA) ต่อไป  

นอกจากนี้ ประธานในการประชุม มีข้อเสนอให้ใส่ภาพ interface แพลตฟอร์ม WorkD   

  3.6.2 สถิติการสนับสนุน ระบบ Conference 
1) จำนวนการใช้งานระบบ Conference ในเดือนธันวาคม 2565 ทั้งหมด 13 ครั้ง 

โดยใช้งาน Zoom Meeting 5 ครั้ง และ Cisco WebEx 8 ครั้ง 
    2) สถิติกลุ ่มงานสำนักส่งเสริมสุขภาพขอใช้งาน ระบบ Conference รวมระยะเวลา 
การสนับสนุน เดือนธันวาคม 2565 
         - กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก     3 วัน 
          - กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น    0.5    วัน 
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     - กลุ่มอนามัยวัยทำงาน     2 วัน 
        - กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์    2 วัน 
        - กลุ่มสนับสนุนวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม  1 วัน  

     รวม       8.5 วัน 

3.6.3 การบริหารจัดการข้อมูลงานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
1) (ร่าง) แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2567 และ  

แผนความร่วมมือระหว่างประเทศระยะ 5 ปี โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมแผนจากแต่ละกลุ่มงาน และอยู่ระหว่างรวบรวมรายช่ือเพื่อจัดทำ
หนังสือคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 2566-2567 สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
โดยประธานการประชุมมีข้อเสนอให้บันทึกการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการต่อไป  

3.6.4 การจัดทำรายงานประจำปี 2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย โดยมีรวบรวมเนื้อหาสำหรับจัดทำรูปเล่มต้นฉบับรายงานประจำปี 
2565 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะทำงานรายงานประจำปี 2565 ถึงแต่ละ
กลุ่มงานเพื่อร่วมกันพิจารณาตรวจสอบ และหากมีการแก้ไข ปรับ หรือเพิ่มเติมเนื้อหา โปรดแจ้งไปยังกลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์เพื่อดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งชี้แจงกำหนดการในการดำเนินงาน โดยประธานการประชุมมีข้อเสนอ 
ให้จัดทำกำหนดการการจัดทำรูปเล่มรายงานประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ สถาบันพัฒนาอนามัย
เด็กแห่งชาติ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ  

มติที่ประชุม     - รับทราบและมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
   4.1 ชี้แจงตารางติดตามกิจกรรมการดำเนินงานของตัวชี้วัดคำรับรองฯ สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
เพื่อติดตามกิจกรรมตามแผนการขับเคล่ือนการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

   มติที่ประชุม     - รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 13.30 น. 
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