
รายงานการประชุมติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3/2566  
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 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. นางสาวดวงพร  หวานแก้ว รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ 

แผนชำนาญการพิเศษ 
5. นางสาวกมลนิตย์ มาลัย  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
6. นางอรอุมา  โภคสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
7. นางสาววรรณชนก ลิ้มจำรูญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
8. นางสาวศิรนิทรา พินิจกุล  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
9. นางสาวสิริยาภรณ์ บุญลาด  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
10. นางสาวปราณี  พงษ์จินดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11. นางสาวเนตรชนก รัตนเนตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12. นางสาวปิยวดี   พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
13. นางสาวประภัสสร นุชนิยม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
14. นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
15. นางสาวณัฏฐ์พัชร์ กุญแจทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
16. นางสาวพรพรรณ สมพงษ์  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
17. นางสาวจันจิรา  ทรัพย์อาภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
18. นางสาวหทัยรัตน์ เพียรเกษตรกิจ นักวิชาการพัสดุ 
19. นางนิริญา  ธนธราธิคุณ นักวิชาการเผยแพร่ 
20. นางสาวกรกมล ปรปักษ์ขาม นักวิเทศสัมพันธ์ 
21. นายณัฐากร  บัวแก้ว  นักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมรายงานผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 
4 มกราคม 2566 ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ หัวข้อ คำรับรองและรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ (กพร.)  

  มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุมติดตามกำกับตัวชี้ว ัดคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ ครั้งที่ 2 

 

วาระที่ 3 เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

3.1 การประชุมเตรียมการตรวจประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ในสังกัด
กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

• การกำหนดเจ้าภาพตรวจประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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• Timeline การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ 

   

มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.2 รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด 2.1 - 2.4 และ 3.1, 3.2, 3.7, 3.8 และ 3.11 ประจำเดือน มกราคม 2566 

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ประจำเดือน มกราคม 2566 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยจำแนกรายเขต  
(ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566) 

1. มารดาไทยตาย 27 ราย  
2. มารดาต่างด้าวตาย 1 ราย  
3. ร้อยละ 56 ของการตายมารดามาจากสาเหตุทางสตูิกรรม และร้อยละ 

33 ของการตายมารดามาจากสาเหตุทางอ้อม 

1. ไม่สามารถทำการทบทวนและ
ว ิ เ ค ร าะห ์ การตายมารดา
รายบุคคลได้ตามระยะเวลาที่
กำหนด 

2. การตายบางรายไม่สามารถเข้า
ไปทำ RCA ได้เนื ่องจากติดใน
เร ื ่ องของคด ีความและช้ัน
ความลับทางกฎหมาย 

3. ระบบรายงานข ้ อม ู ลขาด
โปรแกรมเมอร์ในการปรับแก้
ระบบทำให้มีปัญหาเรื่องความ
ไม่ทันสมัยของโปรแกรม และ
เกิดระบบล่มบ่อยครั้ง 

https://mpdsr.anamai.moph.go.th/#/ 
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือตั้งครรภ์
คุณภาพสำหรบัประชาชน 

ระหว่างวันท่ี 17 – 18 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมคอสมอส ช้ัน 3 
โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลสั เวนดา แกรนด์ จังหวัดนนทบรุ ี
ประธานการประชุม : นายแพทยพ์ีระยุทธ สานุกลู 
ผู้เข้าร่วมประชุม : แพทย์ ผูเ้ชี่ยวชาญ นักวิชาการสาธารณสุข สํานักพิมพ์ 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
สาระสำคัญ 
1. การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนารูปแบบสื่อที่

เหมาะสมกับยุคสมัย จะสามารถดึงดูดความสนใจของประชาชนได้เป็น
อย่างมาก 

2. ทิศทางการผลิตสื่อสารข้อมูล เชิงสุขภาพในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป
ค่อนข้างมาก หน่วยงานของรัฐยังผลิตสื่อรูปแบบเดิม ไม่น่าดึงดูด หาก
ปรับเปลี่ยนกระบวนการและร่วมมือกับเอกชนย่อมได้สื่อที ่น่าสนใจ 
เนื้อหาถูกต้อง มากยิ่งขึ้น 

3. จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมสรุปได้ว่า ที่ประชุมเห็นด้วยกับ
การจัดประกวดความคิดสร้างครรภ์ในการผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับการ
ตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูก โดยประกาศรับสมัครผลงานจากทุกหน่วยงาน 
และมอบรางวัลแก่ผลงานท่ีน่าสนใจ 

 

 

3. ประชุมจัดทำแนวปฏิบตัิการคมุกำเนิดหญิง 
วัยเจรญิพันธ์ุป่วยอายุรกรรมเรื้อรงั/ร้ายแรง 
(Contraception NCD) ครั้งท่ี 2 

วันท่ี 23 มกราคม 2566  
มติท่ีประชุม 
1) เห็นชอบกำหนดกลุ่มประชากรคือ สตรีวัยเจริญพันธ์ุและคู่ 
2) เห็นชอบให้กำหนดเนื้อหาดังต่อไปนี้ โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง 

โรคเบาหวาน ผู้ใช้สารเสพติด แอลกอฮอล์ บุหรี่ และผู้ป่วยจิตเวชที่มี
อาการรุนแรงหรือใช้ยาที่เป็นข้อห้ามต่อการตั้งครรภ์  

3) เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานตามรายชื่อตามที่ทีมเลขานำเสนอ     
4) ปรับชื่อแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอเพ่ิมเติม 
1) เสนอให้กรมอนามัยประสานความร่วมมือกับ สบส บรรจุข้อความบน

ฉลากยา “ยาที่มีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์” บนบรรจุภัณฑ์ของยาที่
เป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์ 

2) เสนอแบ่งกลุ่ม Setting ออกเป็น 2 กลุ่ม 
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

1. หญิงวัยเจริญพันธ์ุที่ไม่ควรตั้งครรภ์ 
2.หญิงวัยเจริญพันธ์ุที่มีความเสี่ยงท่ีต้องวางแผนในการตั้งครรภ์ 

4. ประชุมจัดทำเกณฑ์การให้รางวลัการประเมินรับรอง
มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 

วันท่ี 24 มกราคม 2566 
ประธานการประชุม  :  นายแพทย์โอฬาริก  มุสิกวงศ ์
ผู้เข้าร่วมประชุม : ผู้บริหาร แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล นักวิชาการ
สาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้องจากศูนย์
อนามัยที่ 1-12 สสม. สสจ. 
วัตถุประสงค์การประชุม : 
พิจารณารายละเอียดการให้คะแนนแต่ละองค์ประกอบของมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาลเกณฑ์ที่การผ่านการประเมนิ
รับรองมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาล 

 

 

 

 

1. (ร่าง) เกณฑ์การผา่นการประเมินรับรองมาตรฐาน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
1.1 ผ่านมาตรฐาน 

 - มาตรฐานทุกด้านมคีะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 - ผลลัพธ์ผ่านเกณฑ์ครบท้ัง 6 ตัวช้ีวัด 
 - ออกใบรับรองผ่านมาตรฐาน ฯ 

1.2  ผา่นมาตรฐาน  แบบมีเงื่อนไข  
 - มาตรฐานทุกด้านมคีะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 - ผลลัพธ์ผ่านเกณฑ์ ไม่ครบ 6 ตวัช้ีวัด 
 - ประเมินซ้ำภายใน 3 - 6 เดือน โดยต้องมีแผน/มาตรการที่

สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาตัวชีว้ัดที่ไมผ่่านเกณฑ ์
 - ออกใบรับรองผ่านมาตรฐาน ฯ เมื่อการประเมินซ้ำมีผล “ผ่าน” 

2.ระดับการผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน แบ่งเป็น 2 ระดับ คอื 
2.1 ระดับดีเยีย่ม (มอบโล่เชิดชูเกยีรติ) มีเกณฑ์ ดังนี ้

 - มาตรฐานทุกด้านและ BFHI แต่ละขั้นมีคะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 - ผลลัพธ์ผ่านเกณฑ์ครบท้ัง 6 ตัวช้ีวัด 

2.2 ระดับดี (มอบเกียรติบัตร) มีเกณฑ์ ดังนี ้
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

   - มาตรฐานทุกด้านและ BFHI แต่ละขั้นมีคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 - ผลลัพธ์ผา่นเกณฑค์รบ 6 ตัวช้ีวัด หรือการประเมินซำ้มผีล “ผ่าน” 

5. จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมประเมินมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาลและ
เครือข่ายระดับจังหวดั 

เดือน มกราคม 2566 ดำเนินการจัดจ้างเรียบร้อย 1. ขาดโปรแกรมเมอร์ในการ
ควบคุมดูแลระบบ จึงต้อง
ดำเนินการจัดจ้างคนนอกมา
ช่วยในการจัดการโปรแกรม 

2. หากงบประมาณหมด จะ
ข า ด ค น ค อ ย  monitor 
program 

 
 

 

ตัวชี้วัด 3.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : เด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุท่ีกำหนดมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 69.89  (เป้าหมายร้อยละ 89) 
ตัวชี้วัดผลผลิต : ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ 61.94  (เป้าหมายร้อยละ 62) 
1. การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการเพื่อการ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและ
เด็กเล็ก ครั้งท่ี 1/2566 ในวันท่ี 20 มกราคม 2566 
ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย กรมอนามัย และ 
ผ่านระบบ WebEx 

ในการประชุมครั้งนี้ นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็น
ประธานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อรายงานผลการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติฯ ในปีงบประมาณ 2565 และพิจารณา (ร่าง) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดอาหารอื่นที่มี จุดมุ่งหมาย
ในการใช้เล ี ้ยงเด็กเล็ก พ.ศ. .... ซึ ่งผ ู ้ เข ้าร ่วมประชุมประกอบด้วย 
อนุกรรมการวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่เกี ่ยวข้อง จำนวน 25 คน มีมติที่
ประชุม ดังน้ี 
1. ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติ

ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 
ในปีงบประมาณ 2565 

2. ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติเหน็ชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง การกำหนดอาหารอื่นที่มีจุดมุ่งหมายในการใช้เลี ้ยงเด็ก
เล็ก พ.ศ. ....  และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำ (ร่าง) ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฯ เสนอแก่คณะอนุกรรมการพัฒนาและให้
ความเห็นในประเด็นข้อกฎหมายฯ พิจารณาต่อไป 

 https://milkcode.anamai.moph.go.th/t
h/news-anamai/215729 

https://milkcode.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/215729
https://milkcode.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/215729
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2. การประชุมเชิงปฏิบัต ิการเพื ่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความรู้ ทักษะการให้คำปรึกษาผ่าน
ช่องทางออนไลน์ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
ระหว่างวันท่ี 25-27 มกราคม 2566 ณ โรงแรม
ทีเค พาเลส แอนด์คอนเวนช่ัน 

ในการประชุมครั้งนี้ พญ.ฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ 
ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย พยาบาลเฉพาะทางสาขาการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 45 คน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์
ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
และจัดทำชุดคำถาม-ตอบ AI Chatbot สำหรับให้บริการข้อมูล โดยมี
รูปแบบการประชุม ดังนี้ 
1. Workshop การพัฒนา AI chatbot ปัญหาการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่ 

วิทยากรโดย ผู้เช่ียวชาญทางด้าน AI บริษัท ไอบอทน้อย จำกัด 
2. Workshop เทคนิคและทักษะการปรึกษาออนไลน์ 
วิทยากรโดย อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
3. บรรยาย “เทคนิคและรูปแบบการให้บริการคำปรึกษาผ่านออนไลน์” 

วิทยากรโดย บริษัทพรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) 
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะในการให้บริการให้
คำปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ออนไลน์ รวมถึงจัดทำชุดคำถาม-
ตอบ AI Chatbot สำหรับระบบให้บริการอีกด้วย 

 

 

3. การประชุมเพื ่อหารือแนวทางการติดตามผลการ
ดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความ
ร่วมมือ 6 กระทรวง การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
(กลุ ่มเด็กปฐมวัย ) พ .ศ .2565 – 2569 วันที ่  1 
กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริม
สุขภาพ 

 

ประเด็นสำคญัจากการประชุม 
1. ร่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน 
2. แนวทางการติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการ 

บูรณาการความร่วมมือ 6 กระทรวง 

  

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

เลื่อนกิจกรรมเป็นเดือนกุมภาพันธ์   

2.ประชุมยกระดับคณุภาพโครงการเด็กไทยสายตาดี เลื่อนกิจกรรมเป็นเดือนกุมภาพันธ์   
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3.อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝา้ระวังและ
ส่งเสริมสุขภาพสายตานักเรียนตามวิถีชีวิตใหม่ รูปแบบ
เสมือนจริง (Virtual Meeting) 

เลื่อนกิจกรรมเป็นเดือนเมษายน   

ระดับท่ี 4  Output ผลผลิต 
4.1 มีผลผลิตตรงตามเป้าหมายที่กำหนด 
โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) ที่ได้มีการประเมิน
ตนเอง ในโปรแกรมประเม ินความรอบรู ้ เท ียบกับ
เป้าหมาย (1)  

ค่าคะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

จำนวน 
(แห่ง) 

1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 

 

สถานะผลการดำเนินงาน ณ วันท่ี 6 กุมภาพันธ ์2566 
1. มีการลงทะเบียน (Register) ในโปรแกรมประเมินความรอบรู ้ด้าน

สุขภาพในโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป จำนวน 
1,627 แห่ง 

2. โรงเรียนที่อยู่ระหว่างกระบวนการประเมินตนเองในโปรแกรมประเมิน
ความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพในโรงเรียน ก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2565  จำนวน 792 
โรงเรียน 

****โรงเรียนรอบรู ้ด ้านสุขภาพ (HLS) ที ่ได้ม ีการประเมินตนเอง  
ในโปรแกรมประเมินความรอบรู้ รวมท้ังสิ้น 2,419 แห่ง 

 ในเดือนมกราคม 2566 แผนการ
ดำเนินงานไม่ปรากฎกิจกรรมการ
ดำเนินการในตัวชี ้ว ัดที ่3.7 จำนวน
โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health 
Literate School) และตัวชี ้ว ัด 3.8 
ร้อยละของเด็กไทยมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ จึงขอรายงานความก้าวหน้า
การดำเนินงานในระดับที่ 4 และระดบั
ที่ 5   

ระดับท่ี 5  Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด 
5.1 มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตามระยะเวลา 

โครงงานเชิงนวัตกรรมสุขภาพนักเรียน (1)  
ค่าคะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

จำนวน โครงงานเชิง
นวัตกรรมสุขภาพนักเรียน 

4 6 8 10 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานะผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566  
โรงเรียนมีการส่งผลงานโครงงานเชิงนวัตกรรมมสุขภาพ จำนวน  21 เรื่อง 
รายละเอียดดังนี้  

1. โครงงานด้านส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 11 เรื่อง ได้แก่ 
 

  

ศูนย์
อนามัย 

โรงเรียน โครงงาน จังหวัด 

1 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา อ่าน ปรับ ขยับ เปลี่ยน เชียงใหม่ 
2 โรงเรียนบ้านวังหัวดอย ยิ้มใส ฟันสวย ด้วยสมุนไพรไทย อุตรดิตถ์ 
3 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) เครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ นครสวรรค์ 
5 โรงเรียนบ้านนามกุย สุขภาพดี มีรอยย้ิม กาญจนบุรี 
6 โรงเรียนปากบึงสิงโต SMART farmer kid พิชิตสุขภาพดี ฉะเชิงเทรา 
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สบู่ขมิ้น ดับกลิ่นกายทลายกลิ่นเต่า มหาสารคาม 
8 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก วงล้อเปลี่ยนชีวิต พชิิตพุง พิชิตอ้วน สมส่วน สมวัย นครพนม 
9 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง เจลแอลกอฮอลล์้างมือจากสมนุไพร ชัยภูมิ 
10 โรงเรียนบ้านกำแมด   มือสะอาดปลอดภัย Bye Bye Covid- 19 ศรีสะเกษ 
11 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 ขยับกาย ขยายสมอง สไตล์บ้านหัวสะพานฯ สุราษฎร์ธาน ี
12 โรงเรียนวัดควนเมา 3ส  For  Health ตรัง 
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 2. โครงงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 เรื่อง  

ศูนย์
อนามัย 

โรงเรียน โครงงาน จังหวัด 

1 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ พยาบาลน้อยจิตอาสา เพื่อสิ่งแวดล้อมดี ชีวี
มีสุขโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ 

เชียงใหม่ 

2 โรงเรียนบ้านหนองแหน “โรงเรียนหนูไร้ขยะ” ด้วยกิจกรรม 9 ส อุตรดิตถ์ 
3 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ 

กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
นวัตกรรม KID MBP2 : นวัตกรรมชุมชน
แก้ไขปัญหาขยะ   

นครสวรรค์ 

5 กระถางและวัสดุปลูกจากใบไม้
รักษ์พญาราม 

หัวเชื้อจุลินทรีย์จากนำ้มะพร้าว กาญจนบุรี 

6 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 รูปแบบการบูรณาการจัดการขยะ โรงเรียน
เทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ 

ฉะเชิงเทรา 

7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กาฬสินธุ ์

กาญจนารักษ์โลก   มหาสารคาม 

9 โรงเรียนพญารามวิทยา กระถางและวัสดุปลูกจากใบไม้รักษ์พญาราม ชัยภูมิ 
10 โรงเรียนบ้านโพนทอง โครงการขบวนการ 7R  รักสิ่งแวดล้อม ศรีสะเกษ  
11 โรงเรียนบ้านท่าขนอน   โรงเรียนสวยด้วยมือเรา สุราษฎร์ธาน ี
12 โรงเรียนบ้านโคกพยอม ด่ืมหมด ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม ตรัง 

  

ตัวชี้วัด 3.11 ร้อยละของประชากรอายุ 15 – 59 ปีมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

2. เย ี ่ยมเสร ิมพล ัง ต ิดตามและประเม ินผลการ
ดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธารสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม พื ้นที ่ศ ูนย์อนามัยที ่ 1 
เชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

วันท่ี 20 มกราคม 2566 คณะทีป่รึกษากรมอนามัย ประกอบด้วยแพทย์
หญิงนันทา อ่วมกุล แพทย์หญิงสายพิณ คูสมิทธิ นายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์
กุล และอาจารย์จารุวรรณ จงวณชิ พร้อมด้วยนักวิชาการกรมอนามยั เข้า
เยี่ยมเสรมิพลังตดิตามและประเมนิผลการดำเนินงาน ณ มหาวิทยาลัย
พะเยา จังหวัดพะเยา 
โดยมีประเด็นสำคัญเยี่ยมเสริมพลัง ดังนี้ 
1. การสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมในสตรีแกนนำในสถานศึกษา 
2. การบูรณาการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมโดย

การบรรจุเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนโดยอิงตามตัวชี้วัดของ
กระทรวงสาธารณสุข 

3. การสร้างแกนนำนักศึกษาเพื่อขับเคลื่อนงานในสถานศึกษาในรูปแบบ 
“พ่ีสอนน้อง” 
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3. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการการคัดกรองมะเร็งเต้านม
โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) 
ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 
70 พรรษา ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิกาญจน
บารมี ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายแพทย์มณเทียร คณาสวัสดิ์ รองอธิบดี 
กรมอนามัย พร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงศิรดา เล็กอุทัย หัวหน้ากลุ่มอนามัย
วัยทำงานและคณะ เข้าร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน 
คัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)  
ในสตรีกลุ ่มเสี ่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ภายใต้ 
การดำเนินงานของมูลนิธิกาญจนบารมี 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาพัฒนารูปแบบระบบข้อมูลการคัดกรองมะเร็งเต้านม (ก่อน
เกิดโรค) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส และเชื่อมโยงกับระบบบริการ 
คัดกรองของมูลนิธิกาญจนบารมี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมกับเจ้าหน้าที่ในพ้ืนท่ี 
การดำเนินงานคัดกรองมะเร็งเต้านมของมูลนิธิกาญจนบารมี ประกอบด้วย 
ขั้นตอนท่ี 1. การลงทะเบียน 
ขั้นตอนท่ี 2 ตรวจเต้านมโดยใช้แบบคัดกรอง 
ขั้นตอนท่ี 3 ตรวจเต้านมโดยใช้เครื่องเอกซเรยเ์ต้านมเคลื่อนที ่
ขั้นตอนท่ี 4 พบแพทย์ ตรวจวินิจฉัย และออกเอกสารให้กับผู้ทีต่รวจพบ
ความผิดปกติ เพื่อใช้ในการรักษาต่อตามสิทธ์ิ 
ขั้นตอนท่ี 5 ระบบการส่งต่อผู้ป่วย (Refer) และการตดิตามผู้ป่วย 
การดำเนินการต่อไป 

1.พัฒนารูปแบบฐานข้อมูลการตรวจมะเร็งเต้านมให้สามารถเชื่อมโยง 
ตั้งแต่การคัดกรอง จนถึงการส่งต่อ เพื่อรับการรักษาตามระบบ 

2.จัดทำ Flow Chart กระบวนการทำงานระหว่างกรมอนามัยร่วมกับ
มูลนิธิกาญจนบารมี 

 
 
 
 
 
 

 

 



12 
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ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1.ประชุมคณะทำงานดำเนินงานคณุธรรมและความ
โปร่งใส (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) และส่งเสริมจริยธรรมบุคลากร
สำนักส่งเสรมิสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 
ครั้งท่ี 3 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 

- มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเม ิดหร ือคุกคามทางเพศในการทำงาน สำนักส ่งเสริ มส ุขภาพ  
กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่  (No Gift Policy) “สำน ักส ่งเสร ิมส ุขภาพ  
ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 
26 ธันวาคม 2566 

- มีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่
อยากทำ” มีผู้ตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 95 คน จากบุคลากร 117 คน  
คิดเป็นร้อยละ 81.2 ของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพทั้งหมด จัดทำ
รายงานสรุปกิจกรรมการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย ฯ พร ้อมทั้ง
ประชาส ัมพันธ์ผ ่านเว ็บไซต์สำนักส ่งเสร ิมสุขภาพเร ียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2566 

- บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพทุกคน รับทราบประกาศเจตนารมณ์  
กรมอนามัยเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ 
“ความด ีท ี ่อยากทำ” ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 
ผู้ประสานงานได้รวบรวมแบบลงลายมือชื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการต่อไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 

- มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองบุญ 99 บาท เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
คนพิการ เพื่อรวบรวมเงินบริจาคจากบุคลากรกรมอนามัย ภาคีเครือข่าย 
และบุคคลทั่วไป นำไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำแผลเพื่อเป็นสะพานบุญมอบ
ให้เครือข่ายคนพิการรักสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที ่ 31 
มกราคม 2566  

 
 
 
 
 

- https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad
132d75876bc41d/tinymce/OPDC/
OPDC2566-
F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-
1_14.pdf 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_14.pdf
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ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) 

1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ 
(กพว.) สำนักส่งเสรมิสุขภาพ 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ(กพว.) สำนักส่งเสริม
สุขภาพ ครั้งที่ 4/2566 วันศุกร์ที่  13 มกราคม 2566  เวลา 09.30– 12.00 น.  
ณ  ห้องประชุมกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ อาคาร 7 ช้ัน 6 สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
ประเด็นสำคัญจากการประชุม  
❖ ติดตามรายงานความก้าวหนา้การดำเนนิงาน และรายงานความกา้วหนา้

งานวิจัย  โดยผู้แทนกลุ่มแต่ละกลุ่มเป็นผู้นำเสนอรายงานความก้าวหน้า
ประจำ เดือนธันวาคม 2565   

❖ รายงานประเด็นในการติดตามผลการดำเนินงาน   กลุ ่มอนามัยวัย
ทำงาน – การทบทวนมาตรการของวัยทำงาน ข้อคิดเห็น : เพิ่มเติม 
มาตรฐาน individual แยก วัยทำงานตอนต้น วัยทำงานตอนกลาง  
และวัยทำงานตอนปลาย 

❖ การติดตามผลการดำเนินงานวิจัยตามโครงการคลินิกวิจัย  ติดตามผล
การดำเนินงานการจัดทำผลงานวิจ ัย ประกอบด้วย หัวข้อเร ื ่อง 
วัตถุประสงค์ และบทท่ี 1  

❖ การส่งผลงานรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566  สำนักส่งเสริมสุขภาพ ส่งผลงาน 
จำนวน 2 เร่ือง   
1. กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก “โครงการภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่

สู่ลูก”   
2. กลุ่มอนามัยวัยทำงาน “สถานการณ์และผลลพัธ์ของการดำเนินงาน

พัฒนาสุขภาพ ของพนักงานในสถานประกอบการโดยการมีส่วน
ร ่ วมของพน ักงานและการสน ับสน ุนของ เจ ้ าของสถาน
ประกอบการ” รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ 

❖ การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ได้แก่ 1. การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยมูลนิธิ
สมเด ็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร ประจำปี  
พ.ศ.2566  2. การเสนอโครงการใหม่ (New Project) ของความร่วมมือ
ด้านresearch สำหรับแผนความร่วมมือระยะที่ 5 (FY 2022-2026) 
ปีงบประมาณ โครงการปีที่3 (FY2024) 3. การประชุมวิชาการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที ่16 พ.ศ.2566 

 https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb7074
1ad132d75876bc41d/tinymc
e/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-
2_13.pdf 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_13.pdf
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 สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ 
1. กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก และกลุ่มอนามัยวัยทำงาน  ส่งผลงานรางวัลเลิศรัฐ 

ภายวันท่ี 31 มกราคม 2566 
2. กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น และกลุ่มอนามัย

วัยทำงาน เตรียมข้อมูลประเด็น 3 กลุ่มวัย นำเสนอในการประชุมครั้ง
ต่อไป นัดประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 

  

2. รวบรวมผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการข้อมูลและ
ความรู้ (KM) สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

จัดทำหนังสืออ้างถึงหนังสือที่ สธ0923.06/ว404 ลงวันที่ 18 มกราคม 
2566 เรื่องขอความร่วมมอืส่งผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้
(รายบุคคล : DMKM) ขอความร่วมมือ ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจำ จัดส่งผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการความรู้ พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐาน เช่น บทคัดย่อ บทความ ข้อเสนอเชิงนโยบาย บทสรุป วิเคราะห์งานที่
รับผิดชอบ เป็นต้น โดยส่งเป็นไฟล์เอกสารและเอกสาร สรุปสาระสำคัญไม่เกิน 
2 หน้ากระดาษ A 4 ส่งมายังกลุ่มสนับสนุนวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม ทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Research.anamai62@gmail.com โดยผ่านความ
เห็นชอบจากหัวหน้ากลุ่มฯ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อกลุ่ม
สนับสนุนวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม รวบรวมและนำขึ้นเว็บไซต์สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพต่อไป 

 

 

3. นำส่งใบประกาศนียบัตร สำหรบัผู้ผ่านการอบรม
หลักจรยิธรรมการวิจยัเกี่ยวกับมนษุย์ ทุกกลุ่มของ
สำนักส่งเสรมิสุขภาพ 

นำส่งใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์
ส่งกลุ่มฝ่าย ของสำนักส่งเสริมสุขภาพอ้างถึงหนังสือ สำนักผู ้ทรงคุณวุฒิ  
ที ่  สธ 0936.10/111 ลงว ันท ี ่  18 มกราคม 2566 เร ื ่องขอส่งใบ
ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์  โดย 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ   ผู้ผ่านการอบรมและได้ใบประกาศนียบัตร จำนวน 25 
คน  ประกอบด้วย 
1. กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก           จำนวน 2 คน 
2. กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น   จำนวน 8 คน     
3. กลุ่มอนามัยวัยทำงาน              จำนวน 3 คน 
4. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์            จำนวน 7 คน  
5. กลุ่มสนับสนุนวิชาการฯ           จำนวน 4 คน 
6. กลุ่มอำนวยการ                      จำนวน 1 คน 
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

4. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565) 
 

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ 
กรมอนามัย (กพว.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 
– ธันวาคม 2565) ดำเนินการจัดส่งสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ  
วันท่ี 16 มกราคม 2566  

 

 

5. แผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/ 
นว ัตกรรมที ่สอดคล ้องก ับภารก ิจของหน ่วยงาน 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566) หน่วยงาน  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

แผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/ นวัตกรรมทีส่อดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566) หน่วยงาน 
สำนักส่งเสรมิสุขภาพ 

  

ตัวชี้วัด 2.3 ระดับความสำเร็จร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

1. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบกิจ่ายงบประมาณ 
(รบจ.1) ณ วันท่ี 15 ของทุกเดือน พร้อมนำข้อมูล
อับโหลดขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานภายในวันท่ี 20 ของ
ทุกเดือน 

กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ จดัทำรายงานผลติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันท่ี 15 มกราคม 2565 
พร้อมนำข้อมูลอบัโหลดขึ้นเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ  

-  https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC256
6-F/IDC2_3/opdc_2566_IDC2-3_11.pdf 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_3/opdc_2566_IDC2-3_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_3/opdc_2566_IDC2-3_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_3/opdc_2566_IDC2-3_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_3/opdc_2566_IDC2-3_11.pdf
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

2. สรปุผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ทุกสิ้นเดือน 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ จัดทำสรุปผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 เผยแพร่บน
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

- https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-
date15/download?id=102844&mid=33
899&mkey=m_document&lang=th&did=
31531 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2.4  ระดับความสำเร็จของร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1. ตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 สำนักส่งเสรมิสุขภาพ ณ ปัจจุบัน  

2. จัดทำอนุมตัิปรับแผนปฏิบตัิการ และบันทึกข้อมลูใน
ระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน ตามรอบการเปิดระบบ
ปรับแผนปฏิบัติการ (28-30 ของทุกเดือน) 

3. การกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ประจำเดือน 
   - การประชุมคณะกรรมการและประเมินผล  
   - การประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ  
   - การประชุมกำกับติดตามตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 

1. ดำเนินการตรวจสอบแผนปฏิบตัิการกลุม่งาน และแผนการดำเนนิงานท่ี
แจ้งปรับรายละเอยีดกิจกรรม 

- ขออนุมัติปรับแผนปฏบิัติการถึงกรมอนามัย (ปรับเพิ่ม-ลดงบประมาณ
กิจกรรมภายในโครงการ) 

- ขออนุมัติผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ในการปรับเลื่อน
ระยะเวลาดำเนินการและชื่อกิจกรรม  

2. ปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบ DOC 
ให้เป็นปัจจุบัน รอบเดือนมกราคม 2566 (เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 
2566) ได้แก่ 

   1) ปรับแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ กลุ่มอนามัยแม่และ
เด็กในโครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ (ปรับรายละเอียด
กิจกรรมเพิ่ม-ลดค่าใช้จ่ายกิจกรรมภายในโครงการ) 

   2) ปรับชื่อกิจกรรมในโครงการ /ปรับเลื่อนระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 
6 กิจกรรม 

   3) เพิ่มโครงการ ในระบบ DOC จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 
       3.1) โครงการสำนักส่งเสริมสุขภาพ องค์กรแห่งความสุข (BOHP 

Happy Workplace) โดยแนวทางความส ุขพ ื ้นฐานแปด
ประการ (Happy 8) จำนวน 100,000 บาท 

    กล ุ ่ มงานม ี การปร ั บแผน
ค่อนข้างมาก ปัจจุบันมีการขอ
อน ุ ม ั ต ิ ปร ั บแผนปฏ ิบ ั ต ิ การ  
รวมทั้งสิ้น จำนวน 14 ครั้ง      
-  การ เพ ิ ่ ม -ลดงบประมาณ  
ร้อยละ 37.50  
- การเพิ่มกิจกรรมที่ไม่มีในแผน
เดิม ร้อยละ 31.25  
- เพิ ่มโครงการตามนโยบาย
กรม/ไม่ได้ร ับอนุมัติระหว่างปี       
โดยปรับแผนใช้งบประมาณของ
สำนักส่งเสริมสุขภาพอีกรอ้ยละ 
18.75 
- ยกเลิกกิจกรรม โดยบูรณาการ
ร ่วมก ับก ิจกรรมอื ่น ร ้อยละ 
12.50 
 

1. แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ   
https://hp.anamai.moph.go.th
/web-
upload/4xceb3b571ddb70
741ad132d75876bc41d/ti
nymce/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-
4_01.pdf 
 

2. โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สำนักส่งเสรมิสุขภาพ   
https://hp.anamai.moph.go.th
/web-
upload/4xceb3b571ddb70
741ad132d75876bc41d/ti
nymce/OPDC/OPDC2566-

      

  

                                   

                                  

                                         

                     

                            

                       
                                         

      

                  

      

                   

                     

             

        

     

             

                  

                   

                      

      

                     

         

             

             

      

                   

                    

                    

https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=102844&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=31531
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=102844&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=31531
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=102844&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=31531
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=102844&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=31531
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_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
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       3.2) สำนักงานตรวจราชการ 2 รายการ จำนวน 210,670 บาท 
ได้แก่ 

         - โครงการพัฒนาการตรวจราชการ กรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  

        - ค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมหลักสตูรนักบริหารระดับสูง  
     แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสรมิสุขภาพ ณ ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 6 

มกราคม 2566) จำนวน 22 โครงการ 133 กิจกรรม (แผนกิจกรรม 
347 แผน/ครั้ง) งบประมาณ 17,426,379 บาท  
3. รายงานการกำกับตดิตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ 
    - ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เมื่อวันที่ 4 มกราคม 

2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานรอบไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - 
ธันวาคม 2565) และแผนการดำเนินงานเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 
2566  

   - ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ เมื ่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เพื่อ
รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการวางแผน
และประเมินผล 

F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-
4_02.pdf 
 

3. เอกสารการปรับแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สำนักส่งเสรมิสุขภาพ  
https://hp.anamai.moph.go.th
/web-
upload/4xceb3b571ddb70
741ad132d75876bc41d/ti
nymce/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-
4_05-1.pdf 
 

4. การรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน 
  4.1 บันทึกผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบ 
DOC  

  4.2 รายงานผลการดำเนินงานในการประชุม    
        - การประชุมคณะกรรมการและประเมินผล  
        - การประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ  
        - การประชุมกำกับติดตามตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 
สรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

- การเลื่อนระยะเวลาดำเนินการ 
จำนวนทั ้งสิ ้น 28 กิจกรรม 
(ค ิดเป ็นร ้อยละ 18.42)     
จากแผนก ิจกรรมท ั ้ งหมด 
เนื่องจากความพร้อมในการ
น ัดหมายผ ู ้บร ิหาร ความ
พร ้ อมของพ ื ้ นท ี ่ ใ น ก า ร
ปฏิบัติการในพื้นที่ ตลอดจน
หน่วยงานผู ้ร ่วมดำเนินการ
ขับเคลื่อน  
     กล ุ ่ มงานท ี ่ม ีการปรับ
เลื่อนระยะเวลามากที่สุด คือ 
กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
ทั ้งน ี ้  ม ีโครงการมากที ่สุด 

6. รายงานการกำกับตดิตาม
ประเมินผล  
- รายงานการประชุมสำนักส่งเสรมิ
สุขภาพ  
https://hp.anamai.moph.go.th/t
h/meeting-hp 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
และประเมินผล 
https://hp.anamai.moph.go.th/t
h/steering-

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_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/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
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 
  
  - กำหนดประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเม ินผล ว ันที ่  8 

กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำเดือนมกราคม 2566 และแผนการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ 
- มีนาคม 2566 

    ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (เดือนตุลาคม 2565 - 
กุมภาพันธ์ 2566) (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566)   
   ภาพรวมกิจกรรมตามแผน 154 กิจกรรม ดำเนินการแล้ว 127 
กิจกรรม (ร้อยละ 82.47) อยู่ระหว่างดำเนินการ 20 กิจกรรม (ร้อยละ 
12.99) ไม่เป็นไปตามแผน 6 กิจกรรม (ร้อยละ 3.90)  
   - แผนกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีกิจกรรมตามแผนทั้งสิ้น 32 

กิจกรรม ดำเนินการแล้ว 12 กิจกรรม และอยู่ระหว่างดำเนินการ 20 
กิจกรรม เลื่อนระยะเวลาดำเนินการ 1 กิจกรรม 

4. การรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน 
     - บันทึกผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ในระบบ DOC ประจำเดือนมกราคม 2566 เรียบร้อย
แล้ว 

 

จำนวน 5 โครงการ และ
ก ิ จ ก ร ร ม ส ่ ว น ใ ห ญ ่ เ ป็ น
กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน
กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงที ่บ ูรณาการการ
ดำเนินงาน MOU ร่วมกัน  

 
 

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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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

5. ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด
ผลผลติสำคญั ประกอบการประเมินตัวชี้วัด 2.4 
(จำนวน 3 ตัวช้ีวัด) 

 

5. ตัวชี ้ว ัดผลผลิตสำคัญ ประกอบการประเมินตัวชี ้ว ัด 2.4 โดยมี
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้  

    1) จำนวนโรงเรียนรอบรู ้สุขภาพ (Health Literate School : HLS) 
จำนวน 2,000 โรงเรียน (ผลการดำเนินงาน 2,197 โรงเรียน) 
ดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายแล้ว 

    2) จังหวัดได้รับการพัฒนาระบบ/มีระบบคัดกรองมะเร็งเต้านม จำนวน 
38 แห่ง (ผลการดำเนินงาน 76 แห่ง) ดำเนินการได้บรรลุตาม
เป้าหมายแล้ว 

    3) สถานประกอบการการส่งเสริมสุขภาพ (สถานประกอบการขนาด
ใหญ่) จำนวน 147 แห่ง (ผลการดำเนินงาน 253 แห่ง) ดำเนินการ
บรรลุตามเป้าหมายแล้ว รายงานผลผลิตสำคัญ ภายในวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2566 

 

  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 

 

นางสาวจันจิรา ทรัพย์อาภรณ์/นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ ผู้สรุปการประชุม 
นางวิมล บ้านพวน ผู้ตรวจสรุปการประชุม 
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