
รายงานการประชุมติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 4/2566  
วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 – 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ  
ชั้น 3 อาคาร ๗ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

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

ผู้มาประชุม  

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

แผนชำนาญการพิเศษ 
6. นางสาวกมลนิตย์ มาลัย  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
7. นางสาววรรณชนก ลิ้มจำรูญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
8. นางเบญจวรรณ อ้ิงทม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
9. นายเนติ์  ภู่ประสม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
10. นางสาวสิริยาภรณ์ บุญลาด  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11. นางสาวปราณี  พงษ์จินดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12. นางสาวเนตรชนก รัตนเนตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
13. นางสาวปิยวดี   พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
14. นางสาวประภัสสร นุชนิยม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
15. นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
16. นางสาวณัฏฐ์พัชร์ กุญแจทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
17. นางสาวพรพรรณ สมพงษ์  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
18. นางสาวจันจิรา  ทรัพย์อาภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
19. นางสาวณภาภัช สณศิริ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
20. นางสาวหทัยรัตน์ เพียรเกษตรกิจ นักวิชาการพัสดุ 
21. นางสาววิไลวรรณ รักไร่  นักวิชาการพัสดุ 
22. นางนิริญา  ธนธราธิคุณ นักวิชาการเผยแพร่ 
23. นางสาวกรกมล ปรปักษ์ขาม นักวิเทศสัมพันธ์ 
24. นายณัฐากร  บัวแก้ว  นักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
25. นางปิยนันท์  เกตุตรีกรณ์ พนักงานธุรการ ส3 
26. นางปจารดา  ดวงวิเชียร พนักงานธุรการ ส3 

 

 

 

 

 



2 
 
 

วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมรายงานผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 
6 กุมภาพันธ์ 2566 ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ หัวข้อ คำรับรองและรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ (กพร.) และรายงานในระบบ DOC4.0 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เรียบร้อยแล้ว  

  มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุมติดตามกำกับตัวชี้ว ัดคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ ครั้งที่ 3 
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วาระที่ 3  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

3.1 รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด 2.1 - 2.4 และ 3.1, 3.2, 3.7, 3.8 และ 3.11 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 และ 
รอบ 5 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) 

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยจำแนกรายเขต  
(ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566) 

1. มารดาไทยตาย  ราย 34 ราย  
2. มารดาต่างด้าวตาย 1 ราย  
3. ร้อยละ 50 ของการตายมารดามาจากสาเหตุทางสูตกิรรม และร้อยละ 35 

ของการตายมารดามาจากสาเหตทุางอ้อม นอกจากน้ียังพบการตายที่
ยังมาสามารถระบุสาเหตุการตายอีกร้อยละ 15 

1. ไม่สามารถทำการทบทวนและ
ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ก า ร ต า ย ม า ร ด า
รายบุคคลได้ตามระยะเวลาที่
กำหนด 

2. การตายบางรายไม่สามารถเข้าไป
ทำ RCA ได้เนื่องจากติดในเรื่อง
ของคดีความและชั้นความลับทาง
กฎหมาย 

3. ร ะ บ บ ร า ย ง า น ข ้ อ ม ู ล ข า ด
โปรแกรมเมอร ์ในการปร ับแก้
ระบบทำให้มีปัญหาเรื่องความไม่
ทันสมัยของโปรแกรม และเกิด
ระบบล่มบ่อยครั้ง 

4. ระบบการรายงานผ่านโปรแกรม
มีปัญหา ทำให้พื้นที่ไม่สามารถลง
ข้อมูลได้ 

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

2. ประชุมคณะทำงานคณะทำงานพัฒนาแบบฟอร์ม
หนังสือรับรองการตาย 

วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประธานการประชุม : แพทย์หญิงพรชนัน ดุรอยะประพันธ์  
ผู้เข้าร่วมประชุม : แพทยผ์ู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการสาธารณสุข  
สาระสำคญั 
1.ขั้นตอนและระยะเวลาการปรับแบบฟอร์มหนังสือรับรองการตายเมื่อ

คณะทำงานลงมติเห็นชอบในการปรับรายละเอียด สำนักบริหารการ
ทะเทียนกรมการปกครอง จะดำเนินการนำเรื่องเข้าประชุมคณะ
ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วย
การจัดทำทะเบียนราษฎร ซึง่หลังจากรับการอนุมตัิจะสามารถ
ดำเนินการให้แล้วเสร็จไดภ้ายใน 45 วัน ก่อนมีการประกาศใช้
หนังสือรับรองการาตายชุดใหม่ทั้งประเทศ 

2.คณะที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับหนังสือรับรองการตาย ตามองค์การ
อนามัยโลกเวอร์ช่ัน 2016 

3.กรมอนาม ัย เห ็นชอบปร ับในข ้อ 2 .6 ( for women was the 
deceased pregnant มารดา) และเสนอเพิ ่มข้อ 2.7 (Fetal or 
infant death ทารก) 
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 3.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : เด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุท่ีกำหนดมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 78.99  (เป้าหมายร้อยละ 89) 
ตัวชี้วัดผลผลิต : ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ 62.96  (เป้าหมายร้อยละ 62) 
1. การประชุมเพื่อหารือแนวทางการติดตามผลการ
ดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการ 
ความร่วมมือ 6 กระทรวง การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
(กลุ่มเด็กปฐมวัย) ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566  
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสรมิสุขภาพ ช้ัน 3 อาคาร 7 
กรมอนามัย 

ในการประชุมครั้งนี้ นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย 
เป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
และร่วมพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานการติดตามผลการดำเนินงานตาม
บันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 6 กระทรวงการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย) พ.ศ. 2565-2569 ซึ่งผู ้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง 
มหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง
สาธารณสุข มีมติที่ประชุม ดังน้ี 
1. เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนา
คนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย) พ.ศ.2565–2569 โดยเป็น
คำสั่งแต่ตั้งกระทรวงสาธารณสุข 

2. กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย) พ.ศ.2565–2569 ไตรมาสละ  
1 ครั้ง โดยให้ 6 กระทรวง หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 3.7 ร้อยละของเด็กไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัด 3.8 จำนวนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School) 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
ระบบฐานข้อมลูสุขภาพนักเรียนแบบบูรณาการตาม
หลักประกันสุขภาพ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูล
สุขภาพนักเรียนแบบบูรณาการตามหลักประกันสุขภาพวันที ่ 1 -2 
กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม ไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี   
นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ประธานการประชุม ผู ้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย นายแพทย์มนัส  รามเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนัก
ส ่งเสร ิมส ุขภาพ นาแพทย ์วรภัทร วงษ์สว ัสด ิ ์  รองผ ู ้อำนวยการ
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (ว ัดไรขิง) นายอิทิกร  ช่างสากล 
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร สป.ศธ. นายเอกลักษณ์  
ทิมทอง ผู ้อำนวยการศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษาสำนัก
นโยบายและแผนการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สพฐ.ศธ. ผู ้จ ัดการกองฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศการเบิกจ่ายกองทุน สปสช. ผู ้อำนวยการฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศการเบิกจ่ายกองทุน สปสช. ผู้แทนกรมต่างๆ ของ
กระทรวงสาธารณสุข และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากสำนักและกองของ
กรมอนามัย จำนวนรวม 40 คน โดยมีนายวสันต์  สายทอง รอง
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ. นาย
ไพบูลย์  ไวกยี หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ.
พระนครศรี อยุทธยา เป็นวิทยากร  
วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐฐานข้อมูล 
แลกเปลี่ยนข้อมูลภาวะสุขภาพนักเรียน มุ่งให้มีระบบการเข้าถึงบริการ
ตามหลักประกันสุขภาพอย่างครอบคลุมและมีคุณภาพมากขึ้น ด้วยการ
ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลนักเร ียน รวมถึงการพัฒนา Template 
รายการข้อมูลด้านสุขภาพ ให้มีข้อมูลส่งออกรายงานผลผ่านระบบ HDC 
และสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังสุขภาพนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
สาระสำคัญการประชุม 
1. รายงานความก้าวหน้าการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล Vision 2020, 

E Claim และ HDC กระทรวงสาธารณสุข 
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

2. อภิปราย “การใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลสุขภาพนักเรียนแบบบูรณาการ
ตามหลักประกันสุขภาพ 

3. ทบทวน Template รายการคืนข้อมูลด้านสุขภาพนักเรียน และการ
นำไปใช้ประโยชน์ให้มีข้อมูลให้มีข้อมูลส่งออกรายงานผลผ่านระบบ 
HDC ประเด็น สุขภาพร่างกาย ๖หู ตา เหา ภาวะโลหิตจาง) สุขภาพ
ช่องปาก ภาวะโภชนาการ อนามัยการเจริญพันธุ์โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ วัคซีนสำหรับนักเรียน 

2.การเยี่ยมนเิทศติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุภาพ ผ่านระบบ https://gshps-
th.com/hps/signin.php ของศูนย ์อนามัยที ่  1 - 13 และสถาบัน
พัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  
สาระสำคัญ 
1. ให้คำปรึกษา แนวทางการประเมิน การแก้ปัญหา ในระบบฯ 
2. ติดตามการดำเนินงานของศูนย์อนามัย เรื ่องโรงเรียนรอบรู้ด้าน

สุขภาพให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด ในแต่ละพื้นท่ี 

ผู้รับผิดชอบงานระดับพื้นท่ีมีการ
เปลี่ยนงาน จึงทำให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการติดตาม ให้
คำปรึกษาแก่โรงเรียน 

ระบบ https://gshps-
th.com/hps/signin.php 

ระดับท่ี 4  Output ผลผลิต 
4.1 มีผลผลิตตรงตามเป้าหมายที่กำหนดโรงเรียนรอบรู้

ด ้านส ุขภาพ (HLS) ที ่ได ้ม ีการประเม ินตนเอง  
ในโปรแกรมประเมินความรอบรู้เทียบกับเป้าหมาย 
(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 กุมภาพันธ์ 2566 
1. มีการลงทะเบียน (Register) ในโปรแกรมประเมินความรอบรู้ด้าน

สุขภาพในโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป จำนวน 
1,963 แห่ง 

2. โรงเรียนที ่อยู ่ระหว่างกระบวนการประเมินตนเองในโปรแกรม
ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน ก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 
2565 จำนวน 1,368 โรงเรียน 

****โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) ที่ได้มีการประเมินตนเอง  
ในโปรแกรมประเมินความรอบรู้ รวมท้ังสิ้น 3,331 แห่ง 
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

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 สไตล์บ้านหัวสะพาน สุราษฎร์ธาน ี
12 โรงเรียนวัดควนเมา 3ส  For  Health ตรัง 

  

 2. โครงงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 เรื่อง 

 
 

ศูนย์
อนามัย 

โรงเรียน โครงงาน จังหวัด 

1 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ พยาบาลน้อยจิตอาสา เพื่อสิ่งแวดล้อมดี 
ชีวีมีสุขโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม ่

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 

  



9 
 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ตัวชี้วัด 3.11 ร้อยละของประชากรอายุ 15 – 59 ปีมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

1.การพัฒนาสถานประกอบการตน้แบบของการส่งเสริม
สุขภาพ การสร้างสุขภาวะดีสู่วิถียัง่ยืน 

1. วันที่ 9 - 10 มกราคม 2566 ศูนย์อนามัยที่ 1 เยี่ยมเสริมพลังการ
ดำเนินงาน 10 Packages สถานประกอบการ จำนวน 6 แห่ง เพื่อการ
พัฒนาสถานประกอบการต้นแบบของการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างสุข
ภาวะดีสู่วิถียั่งยืน 

 

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=6&indID=
424 

 
 

https://cloud.hpc1.go.th/s/rMX7
N0zlVO0AoZX 

 
 2. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมกับสำนักงาน

สาธารณสุข จังหวัดสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแค  
ลงพื้นที่ติดตามยี่ยมเสริมพลังการ ดำเนินงานการยกระดับครอบครัว 
ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ ผ่าน ระบบ CSR ในสถาน
ประกอบการ ณ บริษัทไทยมาลายากลาส จำกัด อำเภอหนองแค และ
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี โดยมีการติดตามการดำเนินงานสถานประกอบการส่งเสริม
สุขภาพ ชุดความรู้ 10 Packages กิจกรรม CRS ในสถานประกอบการ 
ติดตามการดำเนินงานมุมนมแม่ และวางแผนการ จัดอบรมให้ความรูก้บั
เจ้าหน้าที่และพนักงานที่ตั้งครรภ์ รวมทั้งการวางแผนการ ขับเคลื่อน
โครงการสาวไทยแก้มแดงในสถานประกอบการ การประเมินความรอบรู้ 
สา สุขอุ ่นใจ การดำเนินงานโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ เมนู 
ชูสุขภาพ และการใช้ ผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารเสริมไอโอดีนแก่ร้านค้า 

 

 
https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=9&indID=
424 
 

 

https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=6&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=6&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=6&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=6&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=9&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=9&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=9&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=9&indID=424
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

รวมถึงการใช้ Application ต่างๆ เช่น H4U Food 4 Health ก้าวท้าใจ 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน ต่อไป 

3. ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมกับ
สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที ่ 4 สระบุรี  ศูนย์สุขภาพจิตที ่ 4 
ปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระบุรี สสอำเภอแก่งคอย สส
อำเภอวิหารแดง รพ.สต.ตาลเดี่ยว รพ.สต.วิหารแดง องค์การ บริหาร
ส่วนตำบลวิหารแดง และกำนันตำบลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่
ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานการยกระดับครอบครัว ชุมชน
รอบรู ้ส ุขภาพ ภายใต้วิถี ชีวิตปกติใหม่ ผ่านระบบ CSR ในสถาน
ประกอบการ ณ บริษัทซี.พี.เอฟ. (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) อำเภอ
แก่งคอย และ ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย อำเภอ วิหารแดง จังหวัด
สระบุรี โดยมีการติดตามการดำเนินงานสถานประกอบการส่งเสริม 
สุขภาพ ชุดความรู้ 10 Packages กิจกรรม CRS ในสถานประกอบการ 
ติดตามการ ดำเนินงานมุมนมแม่และวางแผนการขับเคลือ่นโครงการสาว
ไทยแก้มแดงในสถาน ประกอบการ การประเมินความรอบรูด้้านสุขภาพ 
การสมัครเข้าร ่วมสาสุขอุ ่นใจ การ ส่งเสริมสุขภาพจิตในสถาน
ประกอบการ การขับเคลือ่นการดำเนินงานสถาน ประกอบการปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข การดำเนินงานโรงอาหารปลอดภัยใส่ ใจ
สุขภาพ เมนูชูสุขภาพ และการใช้ผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารเสริมไอโอดีนแก่
ร้านค้า รวมถึงการใช้ Application ต่างๆ เช่น H4U Food4Health 
ก้าวท้าใจ เพื่อเป็น เครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพพนักงานต่อไป 

4. วันท่ี 16-20 มกราคม 2566 ศูนย์อนามัยที่ 4 พัฒนาโรงอาหาร
ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy canteen) และพัฒนาเมนูชูสุขภาพ 
เครื่องดื่มหวานน้อยสั่งได้ในสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 
จำนวน 10 แห่ง 

5. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยม
เสริมพลังติดตามการ ดำเนินงานการยกระดับครอบครัว ชุมชน รอบรู้
ด ้านส ุขภาพ ภายใต ้ว ิถ ีช ีว ิตปกติใหม่ ผ ่านระบบ CSR ในสถาน
ประกอบการ ณ บริษัทเคียวเซ่ แฟคตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยติดตามการดำเนินงานสถาน



11 
 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการ ส่งเสริมสุขภาพ ชุดความรู้ 10 Packages ร่วมวิเคราะห์
ข้อมูลสุขภาพ รวมถึงการอบรม ให้ความรู้แก่แกนนำสถานประกอบการ
ในเรื ่องการนำข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจคัดกรอง
สุขภาพจิต และการประเมินพฤติกรรมที ่พึงประสงค์ มาวิเคราะห์ 
สถานการณ์สุขภาพของสถานประกอบการ เพื ่อวางแผนการจัดทำ
โครงการและจัด กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงานในสถาน
ประกอบการ พร้อมทั้งประเมินโรง อาหารเบื้องต้นเพื่อขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจ 

6. วันที ่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์อนามัยที ่ 4 สระบุรี โดยกลุ่ม
พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ วัยทำงานและกลุ่มงานโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วม
กิจกรรม Q-SHE HAPPY DAY ณ บริษัทเม็กเท็ค แมนู แฟ็คเจอริ่ง คอร์
ปอเรชั ่น (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพพนักงาน เพื่อให้
พนักงานมี สุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ แข็งแรง ทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายในงานมี กิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพ ชุด
ความรู้ 10 Packages ความรู้ด้านโภชนาการ ความรู้ด้านกิจกรรมทาง
กาย และประชาสัมพันธ์การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของ ร่างกาย 
กล้ามเนื้อ และไขมัน (INBODY) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมสุขภาพ 
รวมถึงการใช้ Application ต่างๆ เช่น H4U Food4Health ก้าวท้าใจ 
เพื่อเป็น เครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพพนักงานต่อไป 

7. วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังเชิงรุก ณ ศูนย์การค้า
โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สระบุรี ห้างโลตัสสระบุรี และโรงพยาบาลมิตรภาพ
เมโม เรียล จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามการดำเนนิงานมุมนมแม่ในสถาน
ประกอบการ สุ่มตรวจเฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการ 
ส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเลก็ พ.ศ.2560 โดยมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใหข้้อเสนอแนะกับสถานประกอบการเพื่อสง่เสรมิและ 
สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อไป 
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 8. วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดประชุมดำเนินงานเตรียม
ความพร้อมก่อนสมรสและ ก่อนมีบุตร สนับสนุนให้เกิดมุมนมแม่ ใน
สถานประกอบการ (Extra) ณ บริษัทไทอิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด จังหวัด
ชลบุรี 

9. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์อนามัยที่ 6 ให้ความรู้เรื ่อง 10 
Packages ในเรื่อง หุ่นดีสุขกาพดี เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวา
ยืนยาว สถานประกอบกิจการปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดี มีสมดุลชีวิต ณ 
บริษัท ซีเทกซ์ อินตัสตรี คอร์เปอเรช่ัน 

10. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์อนามัยที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร
ส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงาน 10 packagesเขตสุขภาพที่ 6 เพื่อ
ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพวัยทำงานและเตรียมความพร้อมวัย
ทำงานสู่วัยสูงอายุที่มีสุขภาพดี 

11. เดือนพฤศจิกายน 2565 ศูนย์อนามัยที่ 6 ประชุมขับเคลื่อนการใช้ 
Digital Health Platform การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน (ระบบ
ออนไลน์) 

12. วันที ่ 24 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์อนามัยที ่ 6 จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงาน ณ โรงแรมเจปาร์ค 
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

13. วันที่ 15 – 16 ธ.ค.65 จัดอบรมครอบครัวใหม่และแกนนำประจำ
ตำบล/สถานประกอบการตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อน 
ตั้งครรภ์และการสร้างครอบครัวพลังบวก  เป้าหมาย : 1 แห่ง (จันทบุรี) 

 

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=12&indID
=424 

 
 
 

14. วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ศูนย์อนามัยที่ 10 อบรมการสง่เสรมิสขุภาพ
สําหรับพนักงานในสถานประกอบการ (ออนไลน์) ผ่าน WebEx Meet 
กลุ ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน เจ้าหน้าที่
ทรัพยากรบุคคคล ผู้บริหารสถานประกอบการและพนักงานที่สนใจ 
จำนวน 50 User 

15. วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ศูนย์อนามัยที่ 10 อบรมการสง่เสรมิสขุภาพ
สําหรับพนักงานในสถานประกอบการ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์
คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 50 คน 

 

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=16&indID
=424 
 
 

https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=12&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=12&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=12&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=12&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=16&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=16&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=16&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=16&indID=424
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 
https://hpc10.anamai.moph.go.t
h/th/civil-service-
commission1/download?id=97
529&mid=29989&mkey=m_do
cument&lang=th&did=33199 

16. วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ศูนย์อนามัยที่ 12 สร้างความรอบรู้แก่
บุคลากร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ณ 
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาขน) สาขาปัตตาน ี

17. วันที่ 9-17 มกราคม 2566 ศูนย์อนามัยที่ 12 สร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ เพื่อการเตรียมความพร้อมวัยท างานสู่วัยสูงอายุที่มีสุขภาพดี 
ปี 2566 จำนวน 7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12  

18. วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์อนามัยที่ 12 ส่งเสริมการบรโิภค
อาหารและกิจกรรมทางกายเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนตำบลลานข่อย จังหวัดพัทลุง 

 

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=18&indID
=424 

 

19. วันที่ 9 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ส่งเสริม
การจัตการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพทีดีอาหารมีคุณค่าทาง
โภชนาการเพื ่อให้เป็นโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy 
Canteen) รวมถึงรณรงค์ส่งเสริมให้ร้านอาหารใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอ
ตีนในการปรุงอาหาร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 

 

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=19&indID
=424 

https://hpc10.anamai.moph.go.th/th/civil-service-commission1/download?id=97529&mid=29989&mkey=m_document&lang=th&did=33199
https://hpc10.anamai.moph.go.th/th/civil-service-commission1/download?id=97529&mid=29989&mkey=m_document&lang=th&did=33199
https://hpc10.anamai.moph.go.th/th/civil-service-commission1/download?id=97529&mid=29989&mkey=m_document&lang=th&did=33199
https://hpc10.anamai.moph.go.th/th/civil-service-commission1/download?id=97529&mid=29989&mkey=m_document&lang=th&did=33199
https://hpc10.anamai.moph.go.th/th/civil-service-commission1/download?id=97529&mid=29989&mkey=m_document&lang=th&did=33199
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=18&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=18&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=18&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=18&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=19&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=19&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=19&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=19&indID=424
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

20. วันที่ 21-22 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประชุม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนาแกนนำสถานประกอบการรอบรู้ต้นสุขภาพ   
ณ ห้องประชุมทับทิม ช้ัน 2 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
ซึ่งมีผู ้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนทั้งสิ้น 70 คน  

21. วันที่ 10 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ร่วมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ Platform กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 5 วางแผนการ
ดำเนินงานพัฒนารูปแบบส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานมีดัชนมีวลกาย
ปกติและพัฒนา Healthy canteen รวมถึงการรณรงค์ กิจกรรมสาวไทย
แก้มแดงในสถานประกอบการ ณ. บริษัท เอ็นเกซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง 
(ไทยแลนด์) จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

2.การสร้างความรอบรู้การส่งเสรมิสุขภาพดีคนวัย
ทำงานในสถานประกอบการสู่วิถียัง่ยืน ด้วยการสร้าง
กระแสสังคม เผยแพร่ และรณรงค์ 
 

1. ระหว่างวันที ่ 9-10 มกราคม 2566 ศูนย์อนามัยที ่ 1 ลงพื ้นที่
ประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจในสถานประกอบการในจังหวัดลำพูน 
จำนวน 6 แห่ง 

2. ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2565 กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ
วัยทำงาน ร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาต ิเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต 
ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จัดขึ้นทั้ง 8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1  

3. วันที ่ 4 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์อนามัยที ่ 1 เข้าร ่วมกิจกรรม  
ก้าวท้าใจ Season 4 Awards 

4. ระหว่างว ันที ่ 1-2 ธันวาคม 2565 ศูนย ์อนามัยที ่  1 ร ่วมกับ
สาธารณสุขอำเภอเชียงดาว สาธารณสุขอำเภอฝาง เข้าร่วมกิจกรรม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ Application หวานน้อยสั่งได้แก่ร้านจำหน่าย
เครื่องดื่มในเขตอำเภอฝางและอำเภอเชียงดาว รวมทั้งสิ้น 31 ร้าน 

5. ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ
สาวไทยแก้มแดง ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

6. รณรงค์ประชาสมัพันธ์โครงการสาวไทยแก้มแดงแก่หญิงวัยเจริญพันธ์ใน
สถานประกอบการ นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน ในวันที ่ 9 
กุมภาพันธ์ 2566, วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566, 20 กุมภาพันธ์ 2566 
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7. กิจกรรมให้ความรู้เรื ่องการเลือกบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพแก่บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 

 8. วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ศูนย์อนามัยที่ 2 รณรงค์สตรีไทยห่างไกล
มะเร็งเต้านม เนื่องในเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นเดือนแห่งการรณรงค์
คัดกรองมะเร็งเต้านมโลก ประชาสัมพันธ์การใช้งาน web App BSE 
ผ่านรายการคุยเรื่องสุขภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดพิษณุโลก ระบบเอฟเอ็ม 94.25 และระบบออนไลน์ของทาง
สถาน ี

9. วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมพฤตกิรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ และการส่งเสริมสขุภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยกลไก 3 หมอ ภายใต้ตำบลจัดการคณุภาพชีวิต 
ณ จังหวัดพิษณุโลก 

10. วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ศูนย์อนามัยที ่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมทางกายบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก  

11. วันที่ 23 มกราคม 2566 ศูนย์อนามัยที่ 2 ประชาสัมพันธ์โครงการ
สถานประกอบการสาวไทยแก้มแดงต้นแบบภายใต้ 10 Package 
ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ปี 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

12. วันที่ 26 มกราคม 2566 ศูนย์อนามัยที่ 2 ประชาสัมพันธ์โครงการ
สถานประกอบการสาวไทยแก้มแดงต้นแบบภายใต้ 10 Package 
ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ปี 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์ 

13. วันที่ 24 มกราคม 2566 ศูนย์อนามัยที่ 2 ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เมนูชูสุขภาพ, หวาน
น้อยสั่งได้ และโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (healthy Canteen) ณ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

14. วันที่ 27 มกราคม 2566 ศูนย์อนามัยที่ 2 ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เมนูชูสุขภาพ, หวาน
น้อยสั่งได้ และโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (healthy Canteen) ณ 
จังหวัดอุตรดิตถ์  
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15. รณรงค์/ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร/เครือข่าย/ ประชาชนและ
ผู ้ประกอบการร้านอาหาร สมัครใช้ งาน mooc.anamai ,Food 4 
Health แพลตฟอร์มหวานน้อยสั่งได้ โปรแกรมฟันดี (FunD) ในชุมชน
และในสถานประกอบการ ในพื้นที่ 5จังหวัดในเขตศูนย์อนามัยที่ 2 

16. ประชาสัมพันธ์ผ่านประชุมชี้แจงการ ทำงาน กลุ่มวัยทำงานปี 66 5 
จังหวัดใน เขต สุขภาพที่ 2 -ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนสมาชิกก้าว 
ท้าใจผ่านช่องทางปกติ(onsite) และผ่าน ระบบออนไลน์ (online)ใน
พื้นที่ 5จังหวัดในเขตศูนย์อนามัยที่ 2 

 17. รณรงค์ขับเคลื่อนสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Kick off ก้าวท้าใจ 
SS5 และการส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับชาติ (ก้าวท้าใจ ในพื้นที่ 
จำนวน 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
• ครั้งที่ 1 วันที่ 21 ต.ค. 65 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ อ.

เมือง จ.นครสวรรค ์
• ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พ.ย. 65 ณ ลานหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัด

นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค ์
• ครั้งที่ 3 วันที่ 7 ธ.ค. 65 ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์อนามัยที่ 3 

นครสวรรค ์
• ครั้งที่ 4 วันที่ 24 ธ.ค. 65 ณ ต.ทำพ่อ อ.เมือง จ.พิจิตร 
• ครั ้งที ่ 5 วันที ่ 4 ม.ค. 66 ณ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษานครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 
18. รณรงค ์การข ับเคล ื ่ อนนโยบายส ่ งเสร ิ มส ุ ขภาพว ั ยทำงาน 

(mooc.anamai/ กิจกรรมทางกาย/Healthy Canteen/เมนูชูสุขภาพ/
หวานน้อยสั่งได้/วัยแรงงานฟันดี) ถ่ายทอดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
จำนวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
• ครั้งที่ 1 วันที่ 20 ต.ค. 65 เผยแพร่ผ่าน Facebook ก้าวท้าใจ

เขตสุขภาพที่ 3 
• ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พ.ย. 65 เผยแพร่ผ่าน Facebook ก้าวท้าใจ

เขตสุขภาพที่ 3 
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• ครั้งที่ 3 วันที่ 20 ธ.ค. 65 เผยแพร่ผา่น Facebook ก้าวท้าใจเขต
สุขภาพที่ 3 

 19. ในวันที่ ๒๘ ตลาคม ๒๕๖๕ ศูนย์อนามัยที่ ๔ ร่วมกับเทศบาสอำเภอ
บ้านหมอและชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบ้าน
หมอ จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์สตรีไทยห่างไกลมะเร็งต้านม 
เนื ่องในเตือนแห่งวันมะเร็งต้านมโลก และสืบสานพระราชปณิชาน
สมเด็จย่า ให้มีความรอบรู้ด้านการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมการ
ตรวจเต้านมตนเองอย่างถูกต้องสม่ำสมอ ณ ศาลาประชาคมเทศบาล
ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม
ทั้งสิ้น จำนวน ๕o คน  

20. ขับเคลื ่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพ สร้างความรอบรู ้ด้านการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 , วันที่ 
8 กุมภาพันธ์ 2566 , วันที ่ 10 กุมภาพันธ์ 2566, วันที ่ 20 
กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์อนามัยที่ 4 
สระบุรี โดยกลุ่มพัฒนาการส่งเสรมิสุขภาพ วัยทำงาน ร่วมกับสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครนายก และโรงพยาบาลปากพลี ลง พื้นที่นิเทศ
ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ณ 
ห้อง ประชุมโรงพยาบาลปากพลี จังหวัดนครนายก ซึ่งมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ งาน ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานคัดกรอง NCDs งาน
ดูแลระบบลงข้อมูล ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินงาน ในประเด็น
การดำเนินงานสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ 10 Packages การลง
ข้อมูล BMI, รอบเอว ในระบบรายงาน HDC การลงข้อมูลพฤติกรรม 
สุขภาพที ่พึงประสงค์ผ ่าน Application H4U และการขับเคลื ่อน
กิจกรรมก้าวท้าใจ ซึ่ง เป็นตัวชี้วัดในการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานด้าน การลงข้อมูล การติดตามงาน ของ
แต่ละพื้นที่แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อ เพื่อให้บรรลุค่า
เป้าหมาย ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ และสิ่ง 
สนับสนุนเพื่อช่วยขับเคลื่อนงาน ในภาพรวมมีการดำเนินงานที่ดี การ
คัดกรองทำได้ ร้อยละ 60 ซึ่งมากเป็นอันดับ 1 ในจังหวัดนครนายก
สามารถเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่ อื่นๆในจังหวัดต่อไปได้ ซึ่งทีมนเิทศได้
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ร่วมกับพื้นที่หารือวางแผนกในการดำเนินการ ต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนให้
การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายต่อไป 

21. วันที ่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์อนามัยที ่ 4 สระบุร ี ลงพื ้นที่
สถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทาน
สัมฤทธิ์ และโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม เพื่อขับเคลื่อน สื ่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในระดับพื้นที่โดย ผ่าน Digital 
platform Line ก้าวท้าใจในสถานศึกษา ซีซั่น 5 

22. ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ขับเคลื่อนการ
พัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกาย
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) พื้นที่นำร่อง รวมทั้ง
สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในระดับพื้นที่โดยผ่าน 
Digital platform Line ก้าวท้าใจใน ซีซั่น 5 วิถีถัดไป ในการส่งเสริม
ส ุขภาพรูปแบบวิถ ีใหม่ New Normal ให ้ก ับบุคลากร พร ้อมทั้ง
ขับเคลื่อน H4U สมุดสุขภาพประชาชน, Food 4 Health, Teen Club 
Line Official ช่องทางการสื่อสารที่จบครบทุกประเด็นสำหรับวัยรุ่นทุก
เพศ, โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ, โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ 
เพื่อให้พื้นที่ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพแบบบูรณาการ ในการนี้ได้สาธิตการขับเคลื่อนก้าวทา้ใจในภาพ
ของชมรมส่งเสริมสุขภาพก้าวท้าใจ และการเข้าอบรมหลักสูตร DPAC 
Online เป็นการผลักดันให้เกิดการต่อยอดในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ศักยภาพด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกายและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) พื้นทีน่ำร่องต่อไป 

23. รณรงค์ สร้างกระแสการมีกิจกรรมทางกาย ออกกำลังกาย เพื่อประเมิน
ภาวะสุขภาพ และความรอบรู้สุขภาพ ผ่าน Platform ก้าวท้าใจวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2566 กลุ ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น 
ร่วมกับกลุ่ม พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 
สระบุรี ลงพื้นที่สถานศึกษาใน จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ โรงเรียนนครนนท์
วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ และโรงเรียนนนทบุรี พิทยาคม เพื่อขับเคลื่อน 
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในระดับ พื้นที่โดย 
ผ่าน Digital platform Line ก้าวท้าใจในสถานศึกษา ซีซั่น 5 วิถีถัดไป 
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ใน การส่งเสริมสุขภาพรูปแบบวิถีใหม่ New Normal ให้กับนักเรียน
และบุคลากรทางการ ศึกษา พร้อมทั้งขับเคลื่อน H4U สมุดสุขภาพ
ประชาชน, Teen Club Line Official ช่องทางการสื่อสารที่จบครบทุก
ประเด็นสำหรับวัยรุ่นทุกเพศ, โรงเรียนรอบรู้ด้าน สุขภาพ, โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ เพื่อให้สถานศึกษาร่วมดำเนินการขับเคลื่อน 
กิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของเด็กวัยเรียนวัยรุ่น แบบ
บูรณาการร่วมกับ การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ในการนี้
ได้สาธิตการขับเคลื่อนก้าวท้าใจ ในภาพของชมรมส่งเสริมสุขภาพก้าว
ท้าใจ เพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดการต่อยอดใน การขับเคลื่อนชมรมก้าว
ท้าใจในสถานศึกษาต่อไป และมอบสื่อส่งเสริมสุขภาพ ถุงผ้า โครงการ
ก้าวท้าใจ จำนวน 20 ใบ หน้ากากอนามัยจำนวน 40 กล่อง ถุงมือ
สะอาด จำนวน 20 กล่อง และเจลแอลกอฮอล์จำนวน 14 ขวด ให้แก่
สถานศึกษาอีกด้วย 

24. ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2566 มีการประชุมพัฒนาศักยภาพคน
โสดรุ่นใหม่ SOD SMART ณ โรงแรม เบสท์เวสเทิร์น นนทบุรี เพื่อ
ส่งเสริมการใช้ชีวิตคู่และการมีบุตร 

 25. วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ศูนย์อนามัยที่ 8 จัดอบรมและประชาสัมพันธ
การใชงานหลักสูตรดานอาหารและโภชนาการออนไลน mooc.anamai 
สำหรับผูรับผิดชอบงาน/รานอาหาร/ประชาชน แพลตฟอรมหวานนอย
สั ่งได และ Food4Health ผานระบบออนไลน ผู ้เข ้าอบรม ได้แก่ 
คณะทำงานด้านอาหารและโภชนาการ เขตสุขภาพที่ 8 ประกอบด้วย 
ผู ้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ผู้รับผิดชอบงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ผู้รับผิดชอบงานควมคุมโรคไม่ติดต่อ จาก
สำนักงานสารารณสูขจังหวัด ทั้ง 7 จังหวัด ตัวแทนผู้รับผิดชอบงาน
โภชนาการในโรงพยาบาล และภาคีเครือข่าย ในเขตสุขภาพที่ 8 รวม
ทั้งสิ้น จำนวน 60 คน 

26. วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ศูนย์อนามัยที่ 8 รณรงคประชาสัมพันธ 
สื่อสารการสงเสริมสุขภาพและการสงเสริมกิจกรรมทางกายระดับชาติ 

27. วันที่ 14  ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เสริมสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตบาง

 

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=14&indID
=424 
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พลัด ประชาสัมพันธ์ Digital platform ต่าง ๆ ของกรมอนามัย และ 
Application ก้าวท้าใจ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดอาวุวิกสิตาราม เขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร 

 28. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565  ศูนย์อนามัยที่ 10 ประชาสัมพันธ์ส่งเสรมิ
การออกกําลังกายโดยใช้แอพลิเคชั่นก้าวท้าใจ ในงานคาราวานดูแล
สุขภาพกายสุขภาพจิต สําหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ อําเภอเมือง และ
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี

29. วันที ่ 19 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์อนามัยที ่ 10 ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมก้าวท้าใจ ในโครงการแสงนําใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกัน
อ ัมพาต คร ั ้ งท ี ่8 เฉล ิมพระเก ียรต ิจ ังหว ัดอ ุบลราชธาน ีว ันที่   
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

30. ระหว่างว ันที ่  22-23 กุมภาพันธ ์ 2566 ศูนย ์อนามัยที ่  10 
อุบลราชธานี ขับเคลื่อนก้าวท้าใจในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาและบุคลากร กิจกรรมประกอบด้วย การ
ให้ความรู้เกี ่ยวกับการออกกําลังกาย อาหารและโภชนาการ การใช้
ประโยชน์จากแอพลิเคช่ันก้าวท้าใจ 

31. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์อนามัยที่ 10 สื่อสารความรอบรู้ดา้น
สุขภาพ ประเด็น " กินถูก กินเป็น ในยุค Digial Platforms" ทางสถานี
วิทยุ อสมท.อุบลราชธานี FM 107.0 MHz รายการ อสมท. เพื่อชุมชน 

 
 
 

 

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=16&indID
=424 

 

 
 

 32. ศูนย์อนามัยที่ 12 จัดประชุมสื่อสารสร้างความรอบรู้ให้ประชาชนวัย
เจริญพันธุ ์ตระหนักถึงผลกระทบของภาวะโลหิตจางและการบริโภค
อาหารที่มีธาตุเหล็กและ โฟเลต จำนวน 2 รุ่น  
• รุ ่นที่ 1 วันที่ 15 พ.ย. 2565 ณ ห้องประชุม บริษัท ศรีตรัง

โกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
• รุ่นที่ 2 วันที่ 16 พ.ย. 2565 ณ ห้องประชุม บริษัท เซฟสกิน 

เมดิคอล แอนด์ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา 

 

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=18&indID
=424 
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• วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์อนามัยที่ 12 รณรงค์สาวไทย
แก้มแดง” เปิดตัว 77 สถานประกอบการทั่วไทย มุ่งสู ่..สถาน
ประกอบการสาวไทยแก้มแดงต้นแบบ (ออนไลน์) 

 
 

 33. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ Platform ก้าวท้าใจ และปรึกษาหารือแนวทางการเปีด
ตัวกจิกรรมก้าวท้าใจ Season 5 รวมทั้งวางแผนการดำเนินงานส่งเสริม
สุขภาพสร้างความรอบรู ้ต้านอนามัยเจริญพันธ์และการวางแผน
ครอบครัว แก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัพระ
นคร เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร 

 

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=19&indID
=424 

 
 

3. จัดมหกรรมรณรงคส์ตรไีทยห่างไกลมะเร็งเต้านมใน
สถานศึกษา 
 

ส่วนกลาง 
1. วันที ่ 28 ธันวาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ ต้านภัยมะเรง็
เต้านม 

2. วันที่ 20 มกราคม 2566 ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1 สสจ.จังหวัด
พะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองในนักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 200 คน 
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ส่วนภูมภิาค 
1. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกิจกรรมบูรณา

การโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื ่องเอกซเรย์เต้านม
เคล ื ่อนที ่  (Mammogram) ในสตร ีกล ุ ่มเส ี ่ยงและด้อยโอกาส  
เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษาณ วัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร อำเภอบ้าน
แพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

2. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกิจกรรมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมสตรี อายุ 30 – 70 ป ี

 

 

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=10&indID
=424 

 
 

3. วันที่ 23 มีนาคม 2566 ศูนย์อนามัยที่ 7 อบรมแกนนำนักศึกษา
ในการดูแลและเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านมในมหาวิทยาลัย
ราชภ ัฏ เขตส ุขภาพท ี ่  7 ณ มหาล ัยราชภ ัฏมหาสารคาม 
(กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาหญิงคณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะ
พยาบาลศาสตร์) 

4. วันที่ 24 มีนาคม 2566 ศูนย์อนามัยที่ 7 อบรมแกนนำนักศึกษา
ในการดูแลและเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านมในมหาวิทยาลัย

 

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=13&indID
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ราชภ ัฏ เขตส ุขภาพที ่  7 ณ มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏร ้อยเอ็ด  
(กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาหญิงคณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะ
พยาบาลศาสตร์) 

 
 

5. เดือนมีนาคม 2566 ศูนย์อนามัยที ่ 9 จัดอบรมการพัฒนา
ศ ักยภาพผ ู ้จ ัดการด ูแลมะเร ็ ง เต ้านม (Breast cancer care 
manager) ก า ร ใ ช ้  BSE WEB APP  ป ี ง บ ป ร ะ มาณ  2566 
(กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริม ป้องกัน มะเร็ง
เต้านม เขตพื้นท่ีนครชัยบุรินทร์) ผ่านระบบประชุมทางไกล 

 

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=15&indID
=424 

 
 

6. เดือนมีนาคม 2566 ศูนย์อนามัยที่ 10 สร้างความรอบรู้เกี่ยวกับ
มะเร็งเต้านมในแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ  

 

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=16&indID
=424 

 
 

https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=15&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=15&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=15&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=15&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=16&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=16&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=16&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=16&indID=424


24 
 

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

7. เดือนมีนาคม 2566 ศูนย์อนามัยที่ 11  กำกับติดตามการบันทึก
ข้อมูลการตรวจเต้านมตนเองด้วย Application BSE ในสตรีอายุ 
20 ปี ขึ้นไป 

 

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=17&indID
=424 

 
 

4.การพัฒนารูปแบบการสร้างความรอบรู้สตรีไทยรุ่น
ใหม่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การปฏิบัติแก่แกนนำ
นักศึกษาในสถานศึกษา 

1. วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดกิจกรรมส่งเสริม
สตรีไทยยุคใหม่ ใส่ใจตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองร่วมกับคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมอบรม 100 คน 

 

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=6&indID=
424 

 
 

2. วันที ่ 21 ธันวาคม 2565 ศูนย์อนามัยที ่ 4 สระบุร ีร ่วมกับ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดอบรมสตรีแกนนำนักศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความรอบรู้ต้านสุขภาพในการดูแล
ตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนา
ศักยภาพสร้างความรอบรู้ สู ้ภัยมะเร็งเต้านม และถ่ายทอดองค์
ความรู ้ ทักษะการตรวจเต้านม ส่งเสริมแกนนำนักศึกษาให้มี
พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ และมีการ
บ ันท ึกข ้อม ูลประจำต ัวการตรวจเต ้ านมด ้วยตนเองผ ่าน 

 

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=9&indID=
424 
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

Application BSE ผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ แกนนำนักศึกษา จำนวน 
50 คน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

3. วันที ่ 22 ธันวาคม 2565 ศูนย์อนามัยที ่ 4 สระบุรี ร่วมกับ
สำนักงานสาธารณสุขจ ังหวัดอ่างทอง จ ัดอบรมสตรีแกนนำ
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความรอบรู้ตา้นสุขภาพในการ
ดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพสร้างความรอบรู้ สู ้ภัยมะเร็งเต้านม และถ่ายทอดองค์
ความรู ้ ทักษะการตรวจเต้านม ส่งเสริมแกนนำนักศึกษาให้มี
พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ และมีการ
บ ันท ึกข ้อม ูลประจำต ัวการตรวจเต ้ านมด ้วยตนเองผ ่าน 
Application BSEผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ แกนนำนักศึกษา จำนวน 
50 คน ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

 

4. วันที ่ 21 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์อนามัยที ่ 6 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การสร้างความรอบรู้สตรีไทยรุ่นใหม่ พันภัยมะเร็งเต้า
นม ในสถานศึกษาเพื่อให้สตรีไทยรุ่นใหม่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เรื ่องการดูแลและเฝ้าระวังตนเองจากโรคมะเร็งเต้านมโดยมี
พฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ ณ 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง  

5. วันที ่ 25 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์อนามัยที ่ 6 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การสร้างความรอบรู้สตรีไทยรุ่นใหม่ พันภัยมะเร็งเต้า
นม ในสถานศึกษาเพื่อให้สตรีไทยรุ่นใหม่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เรื ่องการดูแลและเฝ้าระวังตนเองจากโรคมะเร็งเต้านมโดยมี
พฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=12&indID
=424 
 

 

6. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์อนามัยที่ 9 พัฒนารูปแบบการ
สร้างความรอบรู้สตรีไทยรุ่นใหม่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การ
ปฏิบัติแก่แกนนำนักศึกษาในสถานศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

 

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=15&indID
=424 
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

7. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์อนามัยที่ 9 พัฒนารูปแบบการ
สร้างความรอบรู้สตรีไทยรุ่นใหม่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การ
ปฏิบ ัต ิแก ่แกนนำนักศ ึกษาในสถานศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
8. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

สร้างความรอบรู้แกนนำนักศึกษาหญิงในการใช้ Platform BSE ณ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=19&indID
=424 
 

 
5.การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลเต้านม (Breast 
cancer care manager) ส่งเสริมสตรีมีพฤติกรรมการ
ตรวจเต้านมตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ในสตรเีจรญิพันธ์ุในชุมชน 
สถานประกอบการ  เรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งเตา้นมด้วยตนเอง
ด้วย Digital Platform (BSE Application) (บูรณาการร่วมกับ 
สาวไทยแกม้แดง) กลุ่มเปา้หมายได้แก่ หญิงวัยเจริญพันธุ์ในสถาน
ประกอบการ ดำเนินงานโดยศูนยอ์นามัยที่ 3  
- วันท่ี 17 ก.พ. 66 บริษัท นันยางการ์เม้นท์จำกดั สาขาพิจติร 
- วันท่ี 24 ก.พ. 66 บริษัท โนเบล เอ็นซี จำกัด ชัยนาท 
- วันท่ี 28 ก.พ. 66 บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด 

 

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=8&indID=
424 
 

 
2. วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบรุี จัดอบรม

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขระดับอำเภอ “การใช้ 
Application BSE” ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุม
ประเวศ บญุเลีย้ง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
สร้างความรอบรู้ดา้นสุขภาพ และส่งเสริมให้สตรไีทยมีพฤติกรรม

 

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=9&indID=
424 
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

การตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ (Breast Self-
Examination + Clinical Breast Examination) ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดระดับอำเภอ ในพ้ืนท่ี
เขตสุขภาพท่ี 4 จำนวนทั้งสิ้น 100 user ผูเ้ข้าประชุม จำนวน 
100 คน  

 
3. จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้จดัการดูแลมะเร็งเต้านม (Breast 

cancer care manager) การใช้ BSE WEB APP ปีงบประมาณ 
2566 ในเดือนมีนาคม 2566 ผา่นระบบประชุมทางไกล 
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เจา้หน้าท่ีผูร้บัผิดชอบงานส่งเสริม ป้องกัน 
มะเร็งเต้านม ของเขตพื้นท่ีนครชัยบุรินทร์  ดำเนินการโดย ศูนย์
อนามัยที่ 9  

 

 

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=15&indID
=424 

 
 

4. กำกับติดตามการบันทึกข้อมูลการตรวจเต ้านมตนเอง ด ้วย 
Application BSE เขตสุขภาพที่ ๑๑ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่สตรีอายุ 
20 ปี ขึ้นไป 
 

 
 

 

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=17&indID
=424 

 
 

5. วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ศูนย์อนามัยที่ 12 ประชุมสร้างและ
พัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อการดำเนินงาน เฝ้าระวังสตรีไทยห่างไกล
มะเร็งเต้านมในบุคลากรสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานมะเร็งเต้านม 

 

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=18&indID
=424 
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https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=18&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=18&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=18&indID=424
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

ในพื้นที่เขตสุขภาพท่ี ๑๒ ยะลา  ณ ห้องประชุม กรุงเทพ ๑ โรงแรม 
บีพี แกรนต์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

 
6.โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์
เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและ
ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา 

การบูรณาการคัดกรองมะเร็งเต้านมร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีในการ
ตรวจคัดกรองมะเร ็งเต้านมโดยเคร ื ่องเอกซเรย์เต ้านมเคล ื ่อนที่  
(mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอการ เฉลิมพระเกียรติ 70 
พรรษา  
• วันท่ี 8-9 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดเลย จำนวน 300 คน  
• วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดอุดรธานี จำนวน 600 คน  
• วันท่ี 9-12 มกราคม 2566 จังหวัดชลบุรี จำนวน 470 คน 
• วันที่ 16-20 มกราคม 2566 จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1,100 คน  
• วันท่ี 8-9 กุมภาพันธ์ 2566 จังหวัดนนทบุรี จำนวน 473 คน 
• วันที่ 15-24 กุมภาพันธ์ 2566 จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 200 คน 

 

 
 

 

7.รายงานการถ่ายทอดนโยบาย/มาตรการ/ประเด็น
ความรู้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

การประช ุม cluster ว ัยทำงาน ณ ห ้องประช ุมกล ุ ่มว ัยทำงาน  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร ๗ ชั ้น ๕ กรมอนามัยจำนวน 5 ครั้ง 
(ส่วนกลาง) 

1. วันท่ี 18 ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา 13.30 - 16.00 น  
2. วันท่ี 22 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา 09.00 - 14.00 น. 
3. วันท่ี 20 ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา 09.30 - 14.00 น. 
4. วันท่ี 30 มกราคม ๒๕๖6 เวลา 09.30 - 14.00 น. 
5. วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 เวลา 09.30 - 14.00 น. 
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 
ส่วนภูมิภาค 
1. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดประชุมชี้แจงการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ปีงบประมาณ 
2566 แก่ สสจ. สสอ. โรงพยาบาลเครือข่าย รพ.สต ทั้ง 8 จังหวัด
ในเขตสุขภาพท่ี 1 
  

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=6&indID=
424 

 
 

2. วันที ่ 7 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์อนามัยที ่ 2 จัดประชุมชี ้แจง 
การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ปีงบประมาณ 
2566 แก่ สสจ. สสอ. โรงพยาบาลเครือข่าย รพ.สต เขตสุขภาพที่ 2 

3. ว ันท ี ่  1 ธ ันวาคม 2565 ศ ูนย ์อนาม ัยท ี ่  2 ประช ุมช ี ้แจง 
แนวทางการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพความรอบรู ้และปัจจัย
แวดล้อมที ่ส ่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน ปีงบประมาณ 2566  
แก่ สสจ. สสอ. โรงพยาบาลเครือข่าย รพ.สต เขตสุขภาพท่ี 2 

 

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=7&indID=
424 

https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=6&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=6&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=6&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=6&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=7&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=7&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=7&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=7&indID=424
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

 

 
 

4. ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน เขต
สุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 (บูรณาการจัดร่วมกับกลุ่มยุทธ์
ฯ) ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 65 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์  
รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์ 

 

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=8&indID=
424 
 

 
 

5. วันที่ 11-12 ต.ค. 65 ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงาน
ส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2566 
ดําเนินการประชุมชแจงประเด็นขับเคลื่อนการ ดําเนินงาน และ
บูรณาการแผนการดําเนินร่วมกับ 8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6  
ณ โรงแรมเบย์บีชรีสอร์ท จังหวัดชลบุรี 

6. ประชุมคณะอนุกรรมการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ไม่
พร้อม ระดับจังหวัด จํานวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(22 พ.ย. 65) และ ระยอง (23 พ.ย. 65) 
 

 

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=12&indID
=424 
 

 
 
 

https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=8&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=8&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=8&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=8&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=12&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=12&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=12&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=12&indID=424
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

7. วันที ่ 11 ตุลาคม 2565 ศูนย์อนามัยที ่ 8 ประชุมชี ้แจงแนว
ทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานและการดำเนินงาน
ตามโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ
ออนไลน์ ณ ห้องประชุมดอกจาน โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
เข้าใจและชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานอันจะนำไปสู่การปฏิบัติ
และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในระดับพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยกลุ่มเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบ
งานส่งเสร ิมส ุขภาพวัยทำงาน ผ ู ้ร ับผ ิดชอบงานโครงการใน
พระราชดำริจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และผู ้แทนจาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท้ัง 7 จังหวัด ในเขตสุขภาพท่ี 8 
 

 

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=14&indID
=424 
 

 

8. วันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุม
ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการสร้างความรอบ
รู้ไทยรุ่นใหม่สู้ภัยมะเร็งเต้านม 

9. วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์อนามัยที่ 9 ชี้แจงแนวทาง
การขับเคลื่อนการดําเนินงานอาหารและโภชนาการ 
 

 

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=15&indID
=424 

 
 

10. เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์อนามัยที่ 10 จัดประชุมชี้แจง
แนวทางการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทํางานให้กับผู้รับผิดชอบงาน
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่10 

11. วันที่ 12 มกราคม 2566 ศูนย์อนามัยที่  10 ประชุมชี้แจงแนว
ทางการเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู ้และปัจจัย
แวดล้อมท่ีส่งผลต่อสุขภาพวัยทํางาน ปีงบประมาณ 2566 จํานวน 
120 Use 

 

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=16&indID
=424 
 

https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=14&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=14&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=14&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=14&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=15&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=15&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=15&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=15&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=16&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=16&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=16&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=16&indID=424
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

12. วันที่ 17 มกราคม 2566 ศูนย์อนามัยที่  10 ประชุมชี้แจงแนว
ทางการดําเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดนี 
เขตสุขภาพท่ี 10 จํานวน 130 คน 

13. วันที่ 26 มกราคม 2566 ศูนย์อนามัยที่  10 ประชุมชี้แจงแนว
ทางการดําเนินงานด้านอาหารและโภชนาการ เขตสุขภาพที่ 10 
จํานวน 125 คน 
 

 

14. ในวันที่ 17 -18 ตุลาคม 2565 ศูนย์อนามัยที่ 11 จัดประชุม
ช้ีแจงถ่ายทอดนโยบายสาธารณะการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสรมิ
สุขภาพวัยทำงาน ระดับอำนวยการ ณ โรงแรมขนอมซันไรส์ อำเภอ
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
งานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานระดับจังหวัด  

https://doc.anamai.moph.go.th/i
ndex.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=17&indID
=424 

 
 

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

1. ประชุมคณะทำงานดำเนินงานคุณธรรมและความ
โปร่งใส (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) และส่งเสริมจริยธรรมบุคลากร
สำนักส่งเสรมิสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 
ครั้งท่ี 4  วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2566 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันท่ี 23 - 24  มีนาคม 2566 
ณ  โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีการบรรยายเรื่อง 
“ทักษะการสื่อสารกับกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินและดูแลสุขภาพเบื้องต้น” 
โดย วิทยากรจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และการบรรยาย
เรื ่อง “การบริหารจัดการการเงินขั ้นพื้นฐาน” โดย นางสาวจิรวดี  
หอมเพชร นักวางแผนการเงิน CFP และคณะ  

- กิจกรรมกองบุญ เพื ่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ปิดการร่วม
กิจกรรมแล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ได้รับยอดบริจาครวม
ทั้งสิ ้นประมาณ 71 กองบุญ หรือรวมเป็นเงินทั้งสิ ้น 7,036 บาท 

- https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb7074
1ad132d75876bc41d/tinymc
e/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-
1_17.pdf 

https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=17&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=17&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=17&indID=424
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=17&indID=424
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_17.pdf
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และจะดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การทำแผล นำไปมอบให้
เครือข่ายคนพิการรักสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 3 มีนาคม 
2566 โดย ผู ้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ และคณะทำงาน 
ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ 
ฯ 

- ขอความร่วมมือคณะทำงานประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงาน
ตอบแบบวัดการรับรู้ออนไลน์ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ  
5 เดือนแรก) ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมทั้งให้ลง
ลายมือชื่อในแบบลงลายมือชื่อ และผู้ประสานงานได้รวบรวมแบบลง
ลายมือชื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปแล้ว เมื่อวันที่ 
27 กุมภาพันธ์ 2566 

- ขอความร่วมมือคณะทำงานประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงาน
ทราบและดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท กำหนด และรายงาน
การรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี สำหรับบุคคลและสำหรับหน่วยงาน รอบ 6 เดือน 
พร้อมรวบรวมส่งให้กลุม่สร้างเสรมิศักยภาพ ฯ ภายในวันท่ี 1 มีนาคม 
2566 

 

- รายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี ้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปรง่ใส (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 
2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
กรมอนามัย ผู ้ร ับผิดชอบได้จ ัดทำรายงานผลการขับเคลื ่อน ฯ 
เร ียบร้อยแล้ว และได ้ม ีการเผยแพร่ผ ่านเว ็บไซต์หน่วยงานใน
รายละเอียดของเอกสารสรุปการประชุมคณะทำงาน ครั ้งที ่ 4  
วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2566 

- แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
กรมอนามัย รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) 

 https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb7074
1ad132d75876bc41d/tinymc
e/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-
1_18.pdf 
 
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb7074

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_19.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_19.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_19.pdf
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ผู้รับผิดชอบได้จัดรายงาน ฯ เรียบร้อยแล้ว และได้มีการเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์หน่วยงานแล้ว 

1ad132d75876bc41d/tinymc
e/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-
1_19.pdf 
 

- เกณฑ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือ 
EIT คิดค่าน้ำหนักร้อยละ 30 สำนักส่งเสริมสุขภาพต้องมีหน่วยงานที่
ตอบแบบวัดความรู้ ฯ จำนวน 20 หน่วยงาน ข้อมูลในวันที่ 28 ก.พ. 
66 มีผู้ตอบท้ังสิ้น 36 หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน EIT 

- แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หรือ IIT คิดค่าน้ำหนัก
ร้อยละ 30 สำนักส่งเสริมสุขภาพต้องมีบุคลากรที่ตอบแบบวัดความรู้ 
ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือคิดเป็นบุคลากร จำนวน 59 คน ข้อมูล
ในวันที่ 28 ก.พ. 66 มีผู้ตอบทั้งสิ้น 82 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ของ
บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพท้ังหมด ผ่านเกณฑ์การประเมิน IIT 

- แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ หรือ OIT คิดค่าน้ำหนักร้อยละ 
40 เป็นการเปิดเผยข้อมูลจากการวิเคราะห์สถานการณ์ช่องว่าง (Gap 
Analysis) ของปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร ่งใส  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง ซึ่งจาก
การร่วมกันวิเคราะห์ช่องว่างจากผลการประเมินการรับรู้ ฯ ของสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ในการประชุมคณะทำงานฯ และมีมติเห็นชอบตรงกัน
ว่า ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ และตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ เป็นประเด็นที่ต้องหาแนวทางแก้ไขเพื่อการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง จึงต้องมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน ใน
การนี้ผู้รับผิดชอบได้จัดทำแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล ฯ เรียบร้อยแล้ว 
และได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานในรายละเอียดของเอกสาร
สรุปการประชุมคณะทำงาน ครั้งท่ี 4 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 

 - เกณฑ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือ EIT 

 
- แบบวัดการรับรู้ของผูม้ีส่วนไดส้ว่น
เสียภายใน หรือ IIT 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_19.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_19.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_19.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_19.pdf
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- แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะ หรือ OIT 
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb7074
1ad132d75876bc41d/tinymc
e/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-
1_20.pdf  
 

2. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานเพื่อให้
บุคลากรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานการ
สอบถามทักท้วง ร้องเรียน ตรวจสอบ แลกเปลี่ยน
ข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะขั้นตอนการยืมใช้ทรัพย์สิน
ราชการ 

มีการจัดทำคู ่ม ือแนวทางปฏิบัต ิงาน “การยืมทรัพย์ส ินราชการ”  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสำนักส่งเสริม
สุขภาพทราบ เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2566 

 https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb7074
1ad132d75876bc41d/tinymc
e/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-
1_15.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_20.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_20.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_20.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_20.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_20.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_20.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_20.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_15.pdf
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1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ 
(กพว.) สำนักส่งเสรมิสุขภาพ 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ(กพว.) สำนักส่งเสริม
สุขภาพ ครั ้งที ่ 5/2566 วันอังคารที ่  14 กุมภาพันธ์  2566 เวลา 
09.00– 14.30 น. ณ  ห้องประชุมCo working space อาคาร 7 ชั้น 3 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
ประเด็นสำคัญจากการประชุม  
❖ ติดตามรายงานความก้าวหน้าการดำเนนิงาน (Key activities) 

และรายงานความก้าวหน้างานวิจยั  โดยผูแ้ทนกลุม่แต่ละกลุม่ส่ง
รายงานความกา้วหน้าฯ รอบ 5 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 
– กุมภาพันธ ์2566  มายังกลุ่มสนบัสนนุวิชาการ การวิจยัและ
นวัตกรรม  เพื่อทางทมีเลขาฯรวบรวมและนำเสนอในที่ประชุม
สำนกัส่งเสรมิสขุภาพ 

❖ กิจกรรม “วาเลนไทน์ วิจัย เดย์ ” เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจใหเ้กิด
การจัดทำผลงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม และเกิดกระบวนการ
เรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- เปิดศูนย์บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน  (co-working 
space) และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส่งผลงานวิชาการ และการ
วิจัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ โดยนายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 13 คน ได้แก่ ผลงานรางวัลเลศิรัฐ ปี 2566  
จำนวน 2 คน ผลงานวิชาการกรมฯ  จำนวน 1 คน และผลงานวิชาการ 
วิจัย ส่ง Concept paper จำนวน 10 คน 

- กิจกรรม “ ทฤษฎีสีชมพู ” ผู้เข้าร่วมประชุมเขียนนิยามทฤษฎีความรัก
ของตนเอง และโหวตนิยามทฤษฎีความรักที่ โดนใจมากที่สุด 

- กิจกรรม “เล่าเรื ่องรักด้วยรี (เสิร์ช)” โดย ผศ. ดร. ทรงชัย ทองปาน  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเรียนรู้การจับประเด็นจาก
การอ่านงานวิจัย 
❖ - กิจกรรม Research Clinic : รับปรึกษาปัญหาการทำงานวิจัย  โดย 

ผศ. ดร. ทรงชัย ทองปาน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

 

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ 
1.สำหรับผู้ที่ส่งผลงานวิชาการ 
Concept paper ดำเนินการปรับแก้
ไขผลงานตามคำแนะนำ/ข้อเสนอแนะ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา และส่งมายงั
กลุ่มสนับสนุนวิชาการ การวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อรวบรวมส่งให้อาจารย์ที่
ปรึกษา และดำเนินการตามโครงการ
คลินิกวิจัย 
2. นัดประชุมครั้งต่อไปในวัน
พฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 

ความก้าวหน้าการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรม    
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2. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนนิงานตามแผนการ
ดำเนินสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรม 

1. สถานการณ์และผลลัพธข์องการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพของ
พนักงานในสถานประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน
และการสนับสนนุของเจ้าของสถานประกอบการ    
ผลการดำเนินงาน  การศึกษารวบรวมข้อมูล  จัดทำโครงร่าง  การ
ดำเนินการวิจัย  สรุปผล และเผยแพร่ ทางเว็บไซต์สำนักส่งเสริม
สุขภาพ/ ส่งผลงานสมัครของรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 (TPSA)  
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   การเก็บข้อมูลช่วงสถานการณ์โควิด
ทำให้ล่าช้า   
แผนการดำเนินการต่อไป   พัฒนาคู่มือ 10 packages 

2. การศึกษาลักษณะอาการและผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ของหญิง
ตั้งครรภ์ที ่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ในประเทศไทย 
ผลการดำเนินงาน   การศึกษารวบรวมข้อมูล  จัดทำโครงร่าง และ
การดำเนินการวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวแปรที่กำหนด โดยใช้
โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ SPSS และทีมผู้วิจัยร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของการวิเคราะห์ข้อมูล 

3. รูปแบบการพัฒนาครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพภายใต้วิถีชีวิตปกติ
ใหม่ 
ผลการดำเนินงาน   การศึกษารวบรวมข้อมูล  จัดทำโครงร่าง และ
การดำเนินการวิจัย  (ผ่านการรับรอง EC กรมอนามัย ) 

 
เอกสารแนบทา้ย 
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ/
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน (รอบ 5 เดือนแรก) 
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รอบท่ี 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) 

ระดับท่ี 1 Assessment 
 

1. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวช้ีวัด และความรู้ที่นำมาใช้
ประกอบการวิเคราะห์  
- สรุปผลการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อหา GAP 

และการวิเคราะห์ข้อมูล ความรู ้ท ี ่สำคัญ ที ่จำเป็นต่อภารกิจ
หน่วยงาน  

- มีคลังข้อมูลวิชาการของหน่วยงาน บนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อ
การบริหารจัดการให้หน่วยงานมีความรู้สำคัญอย่างเป็นระบบและ
พร้อมใช้งาน โดยแสดงรายการผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้
ของหน่วยงานสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 
ระบบ 

2.ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์  
- รายการข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน , 
ข้อมูล ความรู้ที่สำคัญ และที่จำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน 

 

 สรุปผลการวิเคราะหก์ารจัดการความรู้ของ
หน่วยงานเพ่ือหา GAP 
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb7074
1ad132d75876bc41d/tinymc
e/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-
2_07.pdf 
คลังข้อมูลวชิาการของหน่วยงาน บน
หน้าเว็บไซต์ 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/km-
research-person 
รายการข้อมลู ความรู้ที่นำมาใช้ในการ
วิเคราะห์ฯ 
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb7074
1ad132d75876bc41d/tinymc
e/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-
2_09.pdf 

ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention  
 

1. มาตรการขับเคลื่อนตัวช้ีวัด  
- มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการตามการ

วิเคราะห์การจดัการความรู้ของหน่วยงานโดยใช้กลยุทธ์ PIRAB 
พร้อมเหตผุลประกอบในการกำหนดมาตรการ  

 
2. แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวช้ีวัด  

 - มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานวิชาการตามการวิเคราะห์
การจัดการความรู้ของหน่วยงานโดย
ใช้กลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตผุล
ประกอบในการกำหนดมาตรการ 

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/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
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_09.pdf
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- แผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กร แห่งการเรยีนรู้ 
(LO) บันทึกลงในระบบศูนย์ปฏิบตัิการ กรมอนามัย (DOC)  

- แผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานในคลังข้อมูลวิชาการบนหน้า
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb7074
1ad132d75876bc41d/tinymc
e/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-
2_06.pdf 
- แผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อน
การเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ (LO) 
บันทึกลงในระบบศูนย์ปฏิบัติการ กรม
อนามัย (DOC) 
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb7074
1ad132d75876bc41d/tinymc
e/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-
2_05.pdf 

- แผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงาน
วิชาการ/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วยงานในคลังข้อมูลวิชาการบน
หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb7074
1ad132d75876bc41d/tinymc
e/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_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_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_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
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ระดับท่ี 3 Management and Governance 
 

1. มีรายงานการตดิตามการดำเนนิงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน 
และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป   
- รายงานประชุมประจำเดือนของหน่วยงานท่ีแสดงการติดตามการ
ดำเนินงานตามตัวช้ีวัดคำรบัรองฯ  

- เอกสารรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนา
ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม (เอกสารแนบท้ายรายงานการตดิตาม
การดำเนินงานตัวช้ีวัด) 

 

 รายงานการติดตามการดำเนินงาน
ตัวช้ีวัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และ
นำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน
วันท่ี 10 ของเดือนถัดไป   และ
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
สร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ/
นวัตกรรม(เอกสารแนบท้ายรายงาน
การติดตามการดำเนินงานตัวช้ีวัด
ประจำเดือน) 
คร้ังท่ี 1  เดือนพฤศจิกายน 2565  
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb7074
1ad132d75876bc41d/tinymc
e/OPDC/OPDC2566-
F/opdc_2566_10_01.pdf 
     
คร้ังท่ี 2  เดือนธันวาคม 2565   

https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb7074
1ad132d75876bc41d/tinymc
e/OPDC/OPDC2566-
F/opdc_2566_10_02.pdf 

คร้ังท่ี 3 เดือนมกราคม 2566  

https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_03.pdf
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upload/4xceb3b571ddb7074
1ad132d75876bc41d/tinymc
e/OPDC/OPDC2566-
F/opdc_2566_10_03.pdf 

ระดับที่ 4 Output  
 

1.รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน 
- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ (LO) (เอกสารแนบท้ายรายงานการ
ติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนแรก) และบันทึกผลการ
ดำเนินงานลงในระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย (DOC)  

- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงาน
ว ิชาการ/นว ัตกรรมท ี ่สอดคล ้องก ับภารก ิจของหน ่วยงาน 
(เอกสารแนบท้ายรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดรอบ  
5 เดือนแรก)  

 

 - สรุปผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลือ่น
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb7074
1ad132d75876bc41d/tinymc
e/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-
2_15.pdf 

- สรุปผลการดำเนินงานตามแผน
ดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงาน
วิชาการ/นวัตกรรมทีส่อดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน  

https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb7074
1ad132d75876bc41d/tinymc
e/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-
2_16.pdf 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_16.pdf
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ระดับที่ 5 Outcome มีโครงรา่งผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ/ นวัตกรรม ดำเนินการพัฒนา
ผลงานเพื่อเตรียมนำเสนอใน เวทีต่างๆ เช่น TPSA / TEPGA งาน
ประชุมวิชาการ/ LIKE Talk Award หน่วยงาน 
- เอกสารที่แสดงถึงโครงร่างผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ / นวัตกรรมที่

สอดคล้องภารกิจของหน่วยงาน ที่ผ่านคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
(กพว. หน่วยงาน) รอบ 5 เดือนแรกหน่วยงาน ในคลังข้อมูลวิชาการบน
หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน และข้อมูลส่งให้สำนักคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ   

 

 เอกสารโครงร่างผลงานวิชาการใน
รูปแบบต่างๆ/ นวัตกรรม ดำเนินการ
พัฒนาผลงานเพื่อเตรียมนำเสนอใน 
เวทีต่างๆ เช่น TPSA / TEPGA งาน
ประชุมวิชาการ/ LIKE Talk Award 
หน่วยงาน 
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb7074
1ad132d75876bc41d/tinymc
e/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-
2_17.pdf 
 

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 กุมภาพันธ์ 2566 
พร้อมนำข้อมูลอับโหลดขึ้นเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ  

การเบิกจ่ายงบประมาณไมไ่ด้ตาม
เป้าหมายที่กรมอนามยักำหนด 
เนื่องจาก 

1. การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผน มีการปรับแผน เลื ่อน
แผนการดำเนินงาน 2. มี
งบประมาณในส ่ วนของ
ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อนมผง 

https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb7074
1ad132d75876bc41d/tinymc
e/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_3/opdc_2566_IDC2-
3_13.pdf 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_3/opdc_2566_IDC2-3_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_3/opdc_2566_IDC2-3_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_3/opdc_2566_IDC2-3_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_3/opdc_2566_IDC2-3_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_3/opdc_2566_IDC2-3_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_3/opdc_2566_IDC2-3_13.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_3/opdc_2566_IDC2-3_13.pdf
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2. สรปุผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ทุกสิ้นเดือน 

กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ จดัทำสรปุผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2565 เผยแพร่บนเว็ปไซตส์ำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 

ฯ มากถ ึ ง  61.7% จาก
งบประมาณทั ้งหมด การที่
ย ั ง ไ ม ่ ส ามารถ เบ ิ กจ ่ าย
งบประมาณนมผงฯ ได้นั้น มี
ผ ล ต ่ อ ก า ร เ บ ิ ก จ ่ า ย
งบประมาณภาพรวม  

(ข้อมูล ณ วันท่ี 15 ก.พ. 66) 

https://hp.anamai.moph.go.th/t
h/report-
date15/download?id=104065
&mid=33899&mkey=m_docum
ent&lang=th&did=31800 

 

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. ตรวจสอบแผนปฏิบัติการภาพรวมสำนักส่งเสริมสุขภาพ โครงการ/
กิจกรรมประจำเดือนของแต่ละกลุ่มงาน และกิจกรรมที่กลุ่มงานแจ้ง
ปรับรายละเอียดกิจกรรมหรือเลื่อนระยะเวลาดำเนินการ 

2. จัดทำอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการของกลุ่มงานเสนอขึ้นกรมอนุมัติ  
ตามที่กลุ่มงานแจ้งขอปรับรายละเอียดกิจกรรม 

3. ปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบ 
DOC ให้เป็นปัจจุบัน รอบเดือนมกราคม 2566 (เมื่อวันที่ 24-28 
กุมภาพันธ์ 2566) ได้แก่ 
  1) ปรับแผนปฏิบัติการ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่  
     1.1) โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ  
      1.2) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชน

ในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 
     1.3) โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กและประชาชนในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้า

พัฒนา  
     1.4) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบูรณา

การความร่วมมือการพัฒนาคน (กลุ่มวัยทำงาน) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 – 2570 

สำนักส่งเสริมสุขภาพมีการปรับแผน
ค ่อนข ้างมาก ป ัจจ ุบ ันม ีการขอ
อนุมัต ิปรับแผนปฏิบ ัต ิการ รวม
ทั้งสิ้น จำนวน 20 ครั้ง (อยู่ระหว่าง
การเสนออนุมัติ 2 โครงการ)     
- การเพิ่ม-ลดงบประมาณ ร้อยละ 48  
- การเพิ่มกิจกรรมที่ไม่มีในแผนเดิม 

ร้อยละ 28 
- เพิ ่มโครงการตามนโยบายกรม/

ไม่ได้รับอนุมัติระหว่างปี โดยปรับ
แผนใช ้งบประมาณของสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพอีกร้อยละ 12 

- ยกเลิกกิจกรรม โดยบูรณาการ
ร่วมกับกิจกรรมอื่น ร้อยละ 12 

   

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

https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=104065&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=31800
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=104065&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=31800
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=104065&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=31800
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=104065&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=31800
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15/download?id=104065&mid=33899&mkey=m_document&lang=th&did=31800
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
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     1.5) โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
(ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม) 

   2) ปรับช่ือกิจกรรมในโครงการ /ปรับเลื่อนระยะเวลาดำเนินการ 
จำนวน 6 โครงการ 

   3) เพิ่มงบประมาณ ในระบบ DOC จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 
      3.1) ค ่าใช ้จ ่ายสำหร ับฝ ึกอบรมหล ักส ูตร "HealthCare 

Innovation : Trends, Tech, and Tools in Health 
Business" (กองพัฒนาระบบบริการ) จำนวน 30,000 
บาท 

      3.2) โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 100,000 
บาท 

      3.3) โครงการบริหารจัดการสำนักส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 
3,000 บาท (ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมชมรมจริยธรรม) 

*** โอนงบประมาณให้ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี จำนวน 50,000 บาท 
จัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายตามภารกิจส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
วัยรุ่น (ปรับแผนรอบเดือนมีนาคม) 
แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2566) 23 โครงการ 136 กิจกรรม (แผนกิจกรรม 362 แผน/ครั้ง) 
งบประมาณ 17,622,829 บาท 
 

741ad132d75876bc41d/ti
nymce/OPDC/OPDC2566-
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 บันทึกผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบ 
DOC  

  4.2 รายงานผลการดำเนินงานในการประชุม    
        - การประชุมคณะกรรมการและประเมินผล  
        - การประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ  
        - การประชุมกำกับติดตามตัวช้ีวัด 

4. รายงานการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ 
    1) ประช ุมคณะกรรมการวางแผนและประเม ินผล เม ื ่อว ันที่  
8 กุมภาพันธ์ 2566  
เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน (ตุลาคม - มกราคม 2566) และแผนการ
ดำเนินงานเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566  
   2) ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  
เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการวางแผน

   การเลื่อนระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมค่อนข้างมาก เนื่องจาก
ความพร ้อมในการน ัดหมาย
ผู้บริหาร ความพร้อมของพื้นที่
ในการปฏ ิบ ั ต ิ การ ในพ ื ้ นที่  
ตลอดจนหน ่ วย งานผ ู ้ ร ่ วม
ดำเนินการขับเคลื่อน 

 
 

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

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_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
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และประเมินผล และการกำกับติดตามการดำเนินงานของสำนักส่งเสริม
สุขภาพ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
   3) กำหนดประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล วันที่ 13 
มีนาคม 2566 เพื ่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และแผนการดำเนินงาน เดือนมีนาคม 
2566 
5. การรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน  
     - บันทึกผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ในระบบ DOC ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เรียบร้อย
แล้ว 

 

สรุปการประเมินในรอบ 5 เดือนแรก 
ระดับ 1-3 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย
กิจกรรมตามรอบการประเมิน (3 คะแนน) แนวทางการประเมิน : 
รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรมจากระบบ DOC4.0 
โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 

คะแนน 1 2 3 
ร้อยละ <70 71-79 80-100 

จำนวนกจิกรรมทั้งหมด 83 กิจกรรม เป็นไปตามแผน 83 กิจกรรม 

รวมแผนทั้งหมด 144 แผน รายงานผลตามแผน 144 แผน 

https://hp.anamai.moph.go.th/t
h/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
https://hp.anamai.moph.go.th/th/steering-committees?textSearch=&reload=&category=5609
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(จำนวนกิจกรรมทั้งปี 136 กิจกรรม แผนทั้งปี 362 แผน 

5. ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด
ผลผลติสำคญั ประกอบการประเมินตัวชี้วัด 2.4 
(จำนวน 3 ตัวช้ีวัด) 

 

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลผลิตสำคัญ สามารถดำเนินการบรรลุตาม
เป้าหมาย ทั ้ง 3 ตัวชี ้ว ัด และรายงานผลในระบบของกองแผนงาน 
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

 

 
    1) จำนวนโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ (Health Literate School : 
HLS) เป้าหมายจำนวน 2,000 โรงเรียน (ผลการดำเนินงาน 2,419 
โรงเรียน)  
     1.1) โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) ที่ได้มีการประเมินตนเอง ในโปรแกรม
ประเมินความรอบรู้ รวมทั้งสิ้น 2,419 แห่ง 
          - มีการลงทะเบียน (Register) ในโปรแกรมประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ในโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป จำนวน 1,627 แห่ง 
          - โรงเรียนที่อยู่ระหว่างกระบวนการประเมินตนเองในโปรแกรมประเมินความ
รอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน ก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2565  จำนวน 792 โรงเรียน 

 7. รายงานผลการดำเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดผลผลติสำคัญประกอบการ
ประเมินตัวช้ีวัด 2.4 
https://hp.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/4xceb3b571ddb7074
1ad132d75876bc41d/tinymc
e/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-
4_07.pdf 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_4/opdc_2566_IDC2-4_07.pdf
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

     1.2) โครงการเชิงนวัตกรรมสุขภาพนักเรียน 21 โครงการ  
          - โครงงานด้านส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 11 เร่ือง    
          - โครงงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 เร่ือง 
      2) จังหวัดได้รับการพัฒนาระบบ/มีระบบคัดกรองมะเร็งเต้านม 
เป้าหมายจำนวน 38 แห่ง (ผลการดำเนินงาน 76 แห่ง)  
       2.1) การขับเคลื่อนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ สตรีมีพฤติกรรมการ

ตรวจเต้านมตนเองอย่างสม่ำเสมอ แนวทางการดำเนินงาน การบูรณา
การแผนการขับเคลื่อนงานปี 2566 ระดับจังหวัดในประเด็นเกี่ยวกับ
การสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม, แนวทางการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานมะเร็งเต้านมในพื้นที ่ โดยผ่านการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดลงสู่พื้นที่ การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานในทุกระดับ 
(สสจ, สสอ. รพ.สต.) เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน 

       2.2) มหกรรมการรณรงค์สตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม การรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง  

       2.3) การสร้างความรอบรู้สตรีไทยรุ่นใหม่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การ
ปฏิบัติ  

       2.4) การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลมะเร็งเต้านม  
       2.5) การบูรณาการคัดกรองมะเร็งเต้านมร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีในการ

ตรวจค ัดกรองมะเร ็ง เต ้านม โดยเคร ื ่องเอกซเรย ์ เต ้านมเคล ื ่อนที่  
(mammogram)ในสตรีกลุ ่มเสี ่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ  70 
พรรษา เพื่อสร้างความรอบรู ้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมในกลุ่มเสี ่ยง และ
ค้นหาความผิดปกติของเต้านม สร้างความตระหนักให้กระตุ้น เตือนให้
ตรวจเต้านมด้วยเองสม่ำเสมอ โดยผ่านกลไกของ Web Application 
BSE ที่เชื ่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของโครงการกับกับระบบบริกา
สุขภาพในการส่งต่อเพื่อวินิจฉัยและรักษามะเร็งเต้านม 

    3) สถานประกอบการการส่งเสริมสุขภาพ (สถานประกอบการขนาด
ใหญ่) เป้าหมายจำนวน 147 แห่ง (ผลการดำเนินงาน 253 แห่ง)  
3.1 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ (เป้าหมาย 5 แห่ง) จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ 46 แห่ง 
3.2 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก (เป้าหมาย 5 แห่ง) จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ 9 แห่ง 
3.3 ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ (เป้าหมาย 2 แห่ง) จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ 4 แห่ง 
3.4 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี (เป้าหมาย 18 แห่ง) จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ 67 แห่ง 
3.5 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (เป้าหมาย 18 แห่ง) จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ 22 แห่ง 
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค Link เอกสาร/หลักฐาน 

3.6 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี (เป้าหมาย 36 แห่ง) จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ 9 แห่ง 
3.7 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (เป้าหมาย 3 แห่ง) จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ 12 แห่ง 
3.8 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (เป้าหมาย 2 แห่ง) จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ 15 แห่ง 
3.9 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา (เป้าหมาย 6 แห่ง) จำนวนที่ผ่านเกณฑ์  
31 แห่ง 
3.10 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (เป้าหมาย 1 แห่ง) จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ 
13 แห่ง 
3.11 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช (เป้าหมาย 4 แห่ง) จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ 
21 แห่ง 
3.12 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา (เป้าหมาย 6 แห่ง) จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ 4 แห่ง 
3.13 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (เป้าหมาย 10 แห่ง) จำนวนที่ผ่าน
เกณฑ์ – แห่ง 

ภาพรวมประเทศ (เป้าหมาย 116 แห่ง) จำนวนที่ผา่นเกณฑ์ 253 แห่ง 
สรุปการประเมินในรอบ 5 เดือนแรก 
ระดับ 4 – 5 การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิตสำคัญในแต่ละตัวจะต้อง 
>ร้อยละ 70 ของเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละตัวชี้วัดตามรอบการประเมิน 
(2 คะแนน) 
ร้อยละการบรรลุเป้าหมายผลผลิตสำคัญของแผนปฏิบัติการกรมอนามัยตาม
รอบการประเมิน  

= จำนวนตัวช้ีวัดที่ผ่าน x 100 
จำนวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 1.5 2 
ร้อยละ < 50 51 - 69 > 70  

แนวทางการประเมิน : รายงานผลการดำเนินงานผลผลิตสำคัญตามแผนปฏิบัติการ กรม
อนามัย พ.ศ. 2566 โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

นางสาวจันจิรา ทรัพย์อาภรณ์/นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ ผู้สรุปการประชุม 
นางวิมล บ้านพวน ผู้ตรวจสรุปการประชุม 
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ภาคผนวก 
ตัวชี้วัด 3.11 ร้อยละของประชากรอายุ 15 - 59 ปี มีพฤติกรรมสขุภาพท่ีพึงประสงค์ (เนื่องจากส่วนกลางสำนักส่งเสริม

สุขภาพ กรมอนามัยต้องปฏิบตัิงานร่วมกับภาคเีครือข่ายในส่วนภูมภิาคคือศูนย์อนามยัที่ 1-12 และสสม.) 

แยกเป็นรายแอพพลิเคชั่นดังนี ้

THNVR E-screening BSE Food4Health Mental Health H4U 2566 H4U 2565 H4U 2564 

424,464 21 7,283 714 107,673 26,604 146,110 62,318 

300,429 613 14,768 670 421,419 33,354 111,766 123,679 

324,000 20 73,942 209 477,984 12,398 90,627 60,997 

159,115 60 8,702 978 89,658 18,283 89,306 76,427 

265,647 8,224 16,948 820 288,478 50,948 155,368 141,235 

335,008 29 17,881 745 190,703 27,415 112,153 76,272 

1,008,577 24 45,894 331 845,082 21,215 469,040 429,276 

359,581 28 152,571 704 205,181 38,964 172,002 141,676 

412,819 95 7,337 507 235,979 34,460 194,833 81,201 

723,374 12 30,147 694 428,475 38,412 176,930 148,263 

271,011 31 16,398 1,210 167,270 32,023 146,054 99,802 

277,832 18 6,137 271 326,386 41,217 120,996 105,504 

28,605 84 267 655 138,562 662 1,365 843 

4,890,462 9,259 398,275 8,508 3,922,850 375,955 1,986,550 1,547,493 

หมายเหตุ :  1. THNVR หมายถึง ฐานข้อมูล dashboard ก้าวท้าใจ 
2. E-screening หมายถึง การคัดกรองสุขภาพสำหรับประชาชน 
3. BSE หมายถึง โปรแกรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
4. Food4Health หมายถึง โปรแกรมโภชนาการอัจฉรยิะ 
5. Mental Health หมายถึง โปรแกรมตรวจสุขภาพใจ กรมสุขภาพจิต 
6. H4U หมายถึง แอพพลิเคชั่นสมุดสุขภาพประชาชน 
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สถานประกอบการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ (สถานประกอบการขนาดใหญ่) จำนวน 250 แห่ง  
ผลการดำเนินงาน= 253 แห่ง (0.25 คะแนน) 

ศูนย์อนามัย ผลการดำเนินงาน 
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม ่ 46 
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณโุลก 9 
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 4 
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบรุี 67 
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุร ี 22 
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบรุ ี 9 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 12 
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธาน ี 15 
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสมีา 31 
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 13 
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 21 
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 4 
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 0 

รวม 253 
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วัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 48 
ผลการดำเนินงาน=  46.77 เท่ากับ ร้อยละ 97.44 (0.20)  คิดเป็น 0.1948 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีรอบเอวปกติ (ไม่เกินส่วนสูงหารสอง) ร้อยละ 53   
ผลการดำเนินงาน=   54.46  (0.20) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
สตรีอายุ 30-70 ปีมีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่าง สม่ำเสมอ ร้อยละ 50 (0.20) 

ผลการดำเนินงาน= 41.98 เท่ากับ ร้อยละ83.96 คิดเป็น 0.16792 คะแนน 
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จังหวัดที่ได้รับการพัฒนาระบบการคัดกรองมะเร็งเต้านม จำนวน 70 จังหวัด   
ผลการดำเนินงาน= 76 จังหวัด (0.25 คะแนน) 

     พัฒนาระบบการคัดกรองมะเร็งเต้านมจาก สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เป็น Application BSE 

   
สถานประกอบการส่งเสรมิสุขภาพระดับยอดเยีย่มจำนวน 70 แห่ง (จังหวัดละ 1 แห่ง )  

ผลการดำเนินงาน=  90 แห่ง (0.20) 
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ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคณุธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป็นแบบ
วัดที่ให้หน่วยงานดำเนินการตามองค์ประกอบข้อมูล พร้อมท้ังระบุ URL เพื่อ เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/
ผู้รับบริการ สามารถ เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบ 6 ด้าน ดังนี้  

1. ด้านข้อมลูพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการทุกข้อตั้งแต่ O1 - O10)  
2. ด้านการปฏิบัตหิน้าท่ี (OS1 – OS6)  
3. ด้านการใช้งบประมาณ (OB1 – OB6)  
4. ด้านการใช้อำนาจ (OM1 – OM6)  
5. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ (OP1 – OP6)  
6. การแกไ้ขปัญหาทุจริต (OC1 – OC6)  
* ข้อ 2 - ข้อ 6 ให้หน่วยงานเลือกดำเนินการให้ สอดคล้องกับ การวิเคราะห์ ทบทวน gap IIT ของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ด้าน โดย

ดำเนินการ ในด้านนั้นใหค้รบทุกข้อย่อย  

เง่ือนไขสำคัญท่ีเกี่ยวกับการดำเนินงานในแบบวัด OIT  
1. หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามองค์ประกอบข้อมูลที่กำหนด  
2. หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมลูบนเว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน ครบถ้วนตามเกณฑ์ และเป็นปัจจุบัน  
3. ข้อมูลการดำเนินงาน ให้ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

1.ข้อมูลพ้ืนฐาน (ทกุหน่วยงานต้องดำเนินการ) 
ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมลู แนบหลักฐาน URL Link 
O1 โครงสร้าง  o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน  

 
o แสดงตำแหน่งที่สำคญัและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง 
เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น  

https://hp.anamai.moph.g
o.th/th/structure-th-bohp 

 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร  o แสดงข้อมลูของผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรง

ตำแหน่ง ทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
ผู้บริหารและ รองผู้บริหาร  
o แสดงข้อมลู อย่างน้อยประกอบด้วย ช่ือ-นามสกุล ตำแหน่ง รูป
ถ่าย และช่องทางการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail) 
ของ ผู้บริหารแตล่ะคน  

https://hp.anamai.moph.g
o.th/th/executive-
department-of-health 

 
O3 อำนาจหน้าท่ี  o แสดงข้อมลูหน้าท่ีและอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย

กำหนด  
 

https://hp.anamai.moph.g
o.th/th/structure-th-bohp 
 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/structure-th-bohp
https://hp.anamai.moph.go.th/th/structure-th-bohp
https://hp.anamai.moph.go.th/th/executive-department-of-health
https://hp.anamai.moph.go.th/th/executive-department-of-health
https://hp.anamai.moph.go.th/th/executive-department-of-health
https://hp.anamai.moph.go.th/th/structure-th-bohp
https://hp.anamai.moph.go.th/th/structure-th-bohp
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1.ข้อมูลพ้ืนฐาน (ทกุหน่วยงานต้องดำเนินการ) 
ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมลู แนบหลักฐาน URL Link 
O4 ข้อมูลการติดต่อ  o แสดงข้อมลูการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย  

- ที่อยู่หน่วยงาน  
- หมายเลขโทรศัพท์  
- E-mail  
- แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

https://hp.anamai.moph.g
o.th/th/contact-us  

O5 ข่าวประชาสัมพนัธ์  o แสดงข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเกีย่วข้องกับการดำเนินงานตาม 
อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน  
o เป็นข้อมูลข่าวสารทีเ่กิดขึ้นในปงีบประมาณ พ.ศ. 2566  

https://hp.anamai.moph.g
o.th/th/news-anamai  

 
O6  Q&A  o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีบุคคลภายนอก

สามารถสอบถามข้อมลูต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้
คำตอบกับผูส้อบถามได้ โดยมลีักษณะเป็นการสื่อสารไดส้องทาง 
ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web 
board, กล่องข้อความถาม – ตอบ, Messenger Live Chat, 
Chatbot เป็นต้น  
o สามารถเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน  

https://www.facebook.co
m/BureauofHealthPromoti
on  

 
 

O7  Social Network  o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีสามารถเชื่อมโยงไปยัง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น 
Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น  

https://hp.anamai.moph.g
o.th/th  

 
O Facebook fanpage 
“สำนักส่งเสริมสุขภาพ” 
https://www.facebook.co
m/BureauofHealthPromoti
on 
O Youtube Channal 
https://www.youtube.com
/@hp_anamai  

O8  แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำปี  

o แสดงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคณุธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาดำเนินการ   

https://hp.anamai.moph.g
o.th/th/news-
anamai/212238  

https://hp.anamai.moph.go.th/th/contact-us
https://hp.anamai.moph.go.th/th/contact-us
https://hp.anamai.moph.go.th/th/news-anamai
https://hp.anamai.moph.go.th/th/news-anamai
https://www.facebook.com/BureauofHealthPromotion
https://www.facebook.com/BureauofHealthPromotion
https://www.facebook.com/BureauofHealthPromotion
https://hp.anamai.moph.go.th/th
https://hp.anamai.moph.go.th/th
https://www.facebook.com/BureauofHealthPromotion
https://www.facebook.com/BureauofHealthPromotion
https://www.facebook.com/BureauofHealthPromotion
https://www.youtube.com/@hp_anamai
https://www.youtube.com/@hp_anamai
https://hp.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/212238
https://hp.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/212238
https://hp.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/212238
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1.ข้อมูลพ้ืนฐาน (ทกุหน่วยงานต้องดำเนินการ) 
ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมลู แนบหลักฐาน URL Link 
O9  รายงานการกำกับ

ติดตามการ
ดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี  

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อ O8  
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการดำเนินการแตล่ะโครงการ/กิจกรรม และ
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนนิงาน  
o สามารถจัดทำข้อมลูเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ
ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลมุในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

O รอบ 5 เดือนแรก 
https://hp.anamai.moph.g
o.th/web-
upload/4xceb3b571ddb
70741ad132d75876bc
41d/tinymce/OPDC/OPDC
2566-
F/IDC2_1/opdc_2566_ID
C2-1_16.pdf  
O รอบ 5 เดือนหลัง 

O10  รายงานผลการ
ดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี  

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

O รอบ 5 เดือนแรก 
https://hp.anamai.moph.g
o.th/web-
upload/4xceb3b571ddb
70741ad132d75876bc
41d/tinymce/OPDC/OPDC
2566-
F/IDC2_1/opdc_2566_ID
C2-1_16.pdf  
O รอบ 5 เดือนหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_16.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_16.pdf
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มาตรการ OIT เพ่ือปิด Gap IIT  
(หน่วยงานเลือกดำเนนิการจาก 5 ด้าน ให้สอดคล้องประเด็นที่วิเคราะห์ ทบทวน Gap การดำเนินงาน) 

2. การใช้จ่ายงบประมาณ (Budget) 
ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมลู แนบหลักฐาน URL Link 

OB1  แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี  

๐ แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย  
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณ  
ตามประเภทรายการใช้จ่าย  
๐ เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566  

1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
https://hp.anamai.moph.go.
th/th/expenditures/downlo
ad?id=103224&mid=355
37&mkey=m_document&l
ang=th&did=31610 
 
2. แผนการจัดสรรงบประมาณ
ภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
https://hp.anamai.moph.go.
th/th/expenditures/downlo
ad?id=103223&mid=355
37&mkey=m_document&l
ang=th&did=31608 
 
3. (เอกสารตัวเดียวกับข้อ 1) 

OB2  รายงานการกำกับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี  

๐ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนนิงานตามแผนการใช้จ่าย  
งบประมาณประจำปีในข้อ OB1  
๐ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย  
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  
๐ สามารถจัดทำข้อมลูเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส  
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมลูครอบคลุมในระยะเวลาของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

1. มีการจัดทำสรุปผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
สำนักส่งเสรมิสุขภาพ 
เป็นประจำทุกเดือน 
รายละเอียดประกอบด้วย ผล
การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรว
ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ผล
การเบิกจ่ายงบประมาณของแต่
ละกลุม่ สถานการณ์การใช้
งบประมาณ และแนวโน้มการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
 
https://hp.anamai.moph.go.
th/th/report-date15 
 
 
ตัวอย่าง สรุปผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
https://hp.anamai.moph.go.
th/th/report-
date15/download?id=102
844&mid=33899&mkey=

https://hp.anamai.moph.go.th/th/expenditures/download?id=103224&mid=35537&mkey=m_document&lang=th&did=31610
https://hp.anamai.moph.go.th/th/expenditures/download?id=103224&mid=35537&mkey=m_document&lang=th&did=31610
https://hp.anamai.moph.go.th/th/expenditures/download?id=103224&mid=35537&mkey=m_document&lang=th&did=31610
https://hp.anamai.moph.go.th/th/expenditures/download?id=103224&mid=35537&mkey=m_document&lang=th&did=31610
https://hp.anamai.moph.go.th/th/expenditures/download?id=103224&mid=35537&mkey=m_document&lang=th&did=31610
https://hp.anamai.moph.go.th/th/expenditures/download?id=103223&mid=35537&mkey=m_document&lang=th&did=31608
https://hp.anamai.moph.go.th/th/expenditures/download?id=103223&mid=35537&mkey=m_document&lang=th&did=31608
https://hp.anamai.moph.go.th/th/expenditures/download?id=103223&mid=35537&mkey=m_document&lang=th&did=31608
https://hp.anamai.moph.go.th/th/expenditures/download?id=103223&mid=35537&mkey=m_document&lang=th&did=31608
https://hp.anamai.moph.go.th/th/expenditures/download?id=103223&mid=35537&mkey=m_document&lang=th&did=31608
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15
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
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2. การใช้จ่ายงบประมาณ (Budget) 
ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมลู แนบหลักฐาน URL Link 

m_document&lang=th&did
=31531 
 

 
OB3  รายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี  
๐ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปญัหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ  

1. มีการสรุปผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนการใช้จ่าย  
งบประมาณ เป็นประจำทุกเดือน 
https://hp.anamai.moph.go.
th/th/report-date15 
 
ตัวอย่าง สรุปผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
https://hp.anamai.moph.go.
th/th/report-
date15/download?id=102
844&mid=33899&mkey=
m_document&lang=th&did
=31531 
 
2. มีการติดตามผลการ
ดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณในที่ประชุม
คณะกรรมการตดิตามและ
ประเมินผล (กวป.) และที่
ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
https://hp.anamai.moph.go.
th/th/steering-
committees?textSearch=&r
eload=&category=5609 
ตัวอย่าง  
(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการตดิตามและ
ประเมินผล (กวป.) 
https://hp.anamai.moph.go.
th/th/steering-
committees/download?id=
101774&mid=37808&mk
ey=m_document&lang=th&
did=31011 

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
https://hp.anamai.moph.go.th/th/report-date15
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/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/steering-committees/download?id=101774&mid=37808&mkey=m_document&lang=th&did=31011
https://hp.anamai.moph.go.th/th/steering-committees/download?id=101774&mid=37808&mkey=m_document&lang=th&did=31011
https://hp.anamai.moph.go.th/th/steering-committees/download?id=101774&mid=37808&mkey=m_document&lang=th&did=31011
https://hp.anamai.moph.go.th/th/steering-committees/download?id=101774&mid=37808&mkey=m_document&lang=th&did=31011
https://hp.anamai.moph.go.th/th/steering-committees/download?id=101774&mid=37808&mkey=m_document&lang=th&did=31011
https://hp.anamai.moph.go.th/th/steering-committees/download?id=101774&mid=37808&mkey=m_document&lang=th&did=31011
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2. การใช้จ่ายงบประมาณ (Budget) 
ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมลู แนบหลักฐาน URL Link 

 
(2) รายงานประชุมสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ  
https://hp.anamai.moph.go.
th/th/meeting-hp 
 
ตัวอย่าง รายงานประชุมสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 
https://hp.anamai.moph.go.
th/th/meeting-
hp/download?id=101995
&mid=35108&mkey=m_d
ocument&lang=th&did=31
008 
 
 

OB4  แผนการจดัซื้อจัดจา้ง
หรือแผนการจัดหา
พัสดุ  

๐ แสดงแผนการจดัซื้อจัดจา้งหรือแผนการจดัหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560  
๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในป ีพ.ศ. 2566   

สำนักส่งเสรมิสุขภาพมีแผน ฯ 
แสดงอยู่ในระบบจัดซื้อจดัจ้าง
ของเว็บไซต์กองคลัง กรม
อนามัย 
https://eauction.anamai.mo
ph.go.th/?page=eau  

OB5  ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น  

๐ แสดงช่องทางที่บุคลากรในหน่วยงานหรือภายนอกหน่วยงาน
สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ แผนการจัดซื้อจดัจ้างของหน่วยงาน สอบถาม 
ทักท้วง หรือร้องเรียน การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์  

 
https://hp.anamai.moph.go.
th/th/contact-us  
ช่องทางติดต่อ และแสดงความ
คิดเห็นต่อการจัดทำแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ แผนการจดัซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงาน  
: ติดต่อหน่วยงาน 
สำนักส่งเสรมิสุขภาพ กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
88/22 ม.4 ถนนติวานนท์ ต.
ตลาดขวญั อ.เมือง จ.นนทบุรี 
11000 
 

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/meeting-hp/download?id=101995&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=31008
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=101995&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=31008
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=101995&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=31008
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=101995&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=31008
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=101995&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=31008
https://hp.anamai.moph.go.th/th/meeting-hp/download?id=101995&mid=35108&mkey=m_document&lang=th&did=31008
https://eauction.anamai.moph.go.th/?page=eau
https://eauction.anamai.moph.go.th/?page=eau
https://hp.anamai.moph.go.th/th/contact-us
https://hp.anamai.moph.go.th/th/contact-us
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2. การใช้จ่ายงบประมาณ (Budget) 
ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมลู แนบหลักฐาน URL Link 

โทรศัพท์ : 0-2590-4447, 
4408 
อีเมล : 
bohp.doh@anamai.mail.go.t
h 
 
หมายเหตุ เป็นช่องทางกลางของ
สำนักส่งเสรมิสุขภาพท่ีสามารถ
ติดต่อสอบถามได้ทุกประเด็น 

OB6  การเปิดโอกาสให้เกดิ
การมีส่วนร่วม  

๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้
บุคลากร/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีได้มีสว่นร่วมในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลีย่น 
ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น  
๐ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

มีการประชุมจัดทำแผนปฏิบตัิ
การสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 
 
3. การใช้ทรัพย์สินของราชการ (Permit) 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมลู แนบหลักฐาน URL Link 
OP1  คู่มือหรือมาตรฐาน

การให้ขออนุญาตเพื่อ
ยืมทรัพย์สินของ
ราชการ  

o แสดงคู่มือ/แนวทางการปฏิบตัทิี่บุคลากร/ผูร้ับบริการ/ผู้มา
ติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมลูในการขอรับบริการหรือติดต่อ
กับหน่วยงาน ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏบิัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับ
บริการหรือภารกจิใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือ
การติดต่ออย่างไร เป็นต้น  

https://hp.anamai.moph.go
.th/web-
upload/4xceb3b571ddb7
0741ad132d75876bc41
d/tinymce/OPDC/OPDC25
66-
F/IDC2_1/opdc_2566_IDC
2-1_15.pdf  

OP2  ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ  

o แสดงข้อมลูสถิติการให้บริการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ
หน่วยงานท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566  
o สามารถจัดทำข้อมลูเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือ
ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลมุในระยะเวลาของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ปี 2566 ไม่มีการยืมทรัพย์สิน
ราชการ จากหน่วยงานใด 

OP3  รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ  

o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขออนุญาตเพื่อยมื
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน ประจำปี 2566  
o มีข้อมูลรายละเอียดของรายงานผลสำรวจความพึงพอใจ 
อย่างน้อยประกอบด้วย วิธีการ/ขัน้ตอนในการขออนุญาตยมื

ไม่สามารถแสดงผลสำรวจความ
พึงพอใจได้ เนื่องจาก ปี 2566 
ไม่มีการยืมทรัพย์สินราชการ 

mailto:bohp.doh@anamai.mail.go.th
mailto:bohp.doh@anamai.mail.go.th
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_15.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_15.pdf
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ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมลู แนบหลักฐาน URL Link 

ทรัพย์สิน วิธีการ/ขั้นตอนการขออนุมัติให้ยืมทรัพย์สิน 
ผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สิน และระยะเวลาดำเนินการ  

OP4  มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน  

๐ แสดงการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานในปีท่ีผ่านมา  
๐ มีข้อมูลรายละเอียดการวเิคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มคีวามสอดคล้องกับผลการ
ประเมินฯ  
๐ มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะหไ์ปสู่การปฏิบตัิ
หรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสง่เสริมคณุธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึง่สอดคล้องตามผลการ
วิเคราะหผ์ลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดตา่ง ๆ อย่างน้อย
ประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การ
กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบตัิ การกำหนดแนวทางการกำกับ
ติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล  

มีข้อมูลการวเิคราะห์ผลการ
ประเมิน รายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ และแนวทางการ
ดำเนินงานอยู่ในผลการประ
คณะทำงาน ฯ ครั้งท่ี 1 
https://hp.anamai.moph.go
.th/web-
upload/4xceb3b571ddb7
0741ad132d75876bc41
d/tinymce/OPDC/OPDC25
66-
F/IDC2_1/opdc_2566_IDC
2-1_07.pdf  

OP5  การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน  

o แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อ
ส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคณุธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ OP4 ไปสู่การปฏิบตัิอย่าง
เป็นรูปธรรม  
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566  

สำนักส่งเสรมิสุขภาพจัดทำ
รายงานผลการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความ
โปร่งใส ฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต ์
https://hp.anamai.moph.go
.th/web-
upload/4xceb3b571ddb7
0741ad132d75876bc41
d/tinymce/OPDC/OPDC25
66-
F/IDC2_1/opdc_2566_IDC
2-1_01.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
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_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_1/opdc_2566_IDC2-1_01.pdf


62 
 

3. การใช้ทรัพย์สินของราชการ (Permit) 
ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมลู แนบหลักฐาน URL Link 

OP6  การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ตาม
มาตรฐานทาง
จริยธรรม  

o แสดงถึงการเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจรติ มีจิตสำนึกท่ีดี รับผิดชอบ ตอ่หน้าที่ ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
o เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง  
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ผู้บริหารและบุคลากรสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ มีการร่วมกัน
ประกาศเจตนารมณ์ ฯ 
https://hp.anamai.moph.go
.th/web-
upload/4xceb3b571ddb7
0741ad132d75876bc41
d/tinymce/OPDC/OPDC25
66-
F/IDC2_1/opdc_2566_IDC
2-1_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
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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ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization : LO) 
 
1. เอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) รอบท่ี 1 :  
5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565  - กุมภาพันธ์ 2566 ) 
ระดับท่ี  1  Assessment  
➢ รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ความรู้ทีจ่ำเป็น KM และสถานการณ์ปญัหาการดำเนินงานช่องว่าง (Gap) ของความรู้ และจดัทำสรุปรายงาน

การวิเคราะห์การจัดการข้อมูล โดยสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
➢ มีรายการข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะหเ์พือ่กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ, GAP ข้อมลู 

ความรู้ที่สำคัญ และจำเป็นต่อภารกิจของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย/ ยุทธศาสตร์/ วิสัยทัศน ์
1. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ท่ีนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์  
1.1. สรุปผลการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของหน่วยงานเพ่ือหา GAP และการวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้ที่สำคัญ ที่จำเป็นต่อภารกิจ
หน่วยงาน 

 

อ้างอิง : 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
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1.2. รายการข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน, 
ข้อมูล ความรู้ที่สำคัญ และที่จำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน 
 

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

1.3 คลังข้อมูลวิชาการของหน่วยงาน บนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน เพ่ือการบริหารจัดการให้หน่วยงานมีความรู้สำคัญอย่างเป็นระบบและ
พร้อมใช้งาน โดยแสดงรายการผลงานการจัดการข้อมลูและความรู้ของหน่วยงานสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ระบบ 
 

 
อ้างอิง : 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/th/km-research-person
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  ระดับท่ี  2 Advocacy / Intervention  
มีการกำหนดมาตรการขับเคลื่อนดำเนินงานวิชาการ พร้อมแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
แผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ /นวัตกรรมที่สำคัญ และจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน 
2.1 มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด  มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการตามการวิเคราะห์การจดัการความรู้ของหน่วยงาน  

มาตรการเพ่ือการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการตามการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ (Learning Organization : LO) 

PIRAB มาตรการดำเนินงาน เหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ 

P: Partner 1. การขับเคลื่อนวิชาการของคณะกรรมการพัฒนา
และขับเคลื่อนวิชาการ ผลักดันใหเ้กิดการ
ศึกษาวิจัย สร้างนวัตกรรม และการจัดการความรู้
ของหน่วยงาน สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization: LO) 

การขับเคลื่อนและผลักดัน ในการผลิตผลงานวิชาการ  งานวิจัย  
นวัตกรรม  เพื่อยกระดับคุณภาพด้วยการจัดการความรู้ โดยมีการ
พัฒนาปรับปรุงให้เก ิดสิ ่งใหม่ ๆ ทั ้งด ้านผลิตภัณฑ์/บริการ/
กระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงานและการบรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงาน 

B: Build 
Capacity 

2.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญ 
ในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อต่อยอด
ความรู้ในการทำงานประจำให้เกดิประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี ่ยวชาญ ในการสร้าง
งานวิจัย  และนวัตกรรม   เพื ่อให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานประจำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหรือหน่วยงาน รวมทั้งสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายของหน่วยงาน 

I: Invest  ๓. การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ การจัดการความรู้ (KM) และการทำงาน มา
ใช้ในการส่งเสรมิการจดัการความรู้ 

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดการความรู้ 
(KM) และการทำงาน  มาช่วยในการเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคลากรได้
เข้าถึงข้อมูลความรู้ได้สะดวก  รวดเร็ว  และสามรถนำความรู้ไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัติ  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคน และพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

A: Advocate 4. การสนับสนุน/ เสริมพลังเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
แลกเปลีย่นประสบการณ์พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรม 

การสนับสนุน เสร ิมพลังเพื ่อเพิ ่มพูนความร ู ้และแลกเปลี ่ยน
ประสบการณ์พัฒนางาน  ทำให้เกิดการดำเนินงานรวมกัน  การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเปิดโอกาส หรือให้อำนาจ แก่บุคลากรในการ
เรียนรู้ เพื่อการปฏิบัติงานที่ดี สามารถแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และ
สร้างนวัตกรรมร่วมกัน การนำไปใช้พัฒนา/ต่อยอดเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

R : Regulate 
and Legislate 

5.การประเมินผลการดำเนินงานพร้อมสรุป
บทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้

การติดตาม การทบทวนแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ
และการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของ
หน่วยงาน /รายงานผลการดำเนินงาน และการประเมินผลการ
ดำเนินงานพร้อมสรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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2.2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด   
2.2.1 แผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) บันทึกลงในระบบศูนย์ปฏิบัติการ  กรมอนามยั (DOC)  
 

 
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
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2.2.2 แผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานในคลังข้อมูลวิชาการบนหนา้เวบ็ไซต์
ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่แนบ 

 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_04.pdf 
 
ระดับท่ี 3 Management and Governance 
       มีการติดตามการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาผลงานวิชาการ / นวัตกรรมที่สำคัญ และจำเปน็
ต่อภารกิจหน่วยงาน   
3.1 มรีายงานการติดตามการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป   และ
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรม(เอกสารแนบท้ายรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวช้ีวัด
ประจำเดือน) 
❖ คร้ังท่ี 1  เดือนพฤศจิกายน 2565      

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_01.pdf  

❖ คร้ังท่ี 2  เดือนธันวาคม 2565           
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_02.pdf 

❖ คร้ังท่ี 3 เดือนมกราคม 2566          
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_03.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/opdc_2566_10_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_03.pdf
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❖ คร้ังท่ี 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_04.pdf 

 
ระดับท่ี 4 Output  

มีผลของการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการตามแผนและมาตรการที่กำหนดไว้ และผลดำเนินการสร้างผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ 
/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
4.1 รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน 
4.1.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) (เอกสารแนบท้ายรายงานการ
ติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนแรก) และบันทึกผลการดำเนินงานลงในระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย (DOC) 

มาตรการดำเนินงาน เป้า 
ประสงค์ 

กิจกรรมสำคญั/
โครงการ/

กิจกรรมย่อย 

PIRAB ระยะ 
เวลา 

ผลการดำเนินการ 

1.การขับเคลื่อนวิชาการ
ของคณะกรรมการพัฒนา
และขบัเคลื่อนวิชาการ
ผลักดันใหเ้กิดการ
ศึกษาวิจัย สรา้ง
นวัตกรรม และการ
จัดการความรู้ของ
หน่วยงานสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning 
Organization: LO) 
 
 
 

มีระบบการ
กำกับ
ติดตาม 
แบบ 
Coaching 
 

1.1ประชุม
คณะกรรมกา
รพัฒนาและ
ขับเคลื่อน
วิชาการ 
(กพว.) สำนัก
ส่งเสริม
สุขภาพ 
จำนวน 5 
ครั้ง 

P: Partner ต.ค. 65 
– ก.ย.
66 

ประชมุคณะกรรมการพัฒนาและขบัเคลื่อนวิชาการ 
(กพว.) สำนักส่งเสริมสขุภาพ จำนวน 5 คร้ัง 
คร้ังที ่1 วันจนัทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 

 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_10.pdf 
 

คร้ังที่ 2 วันพฤหัสบดีที่10 พฤศจิกายน  2565   

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_10.pdf
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มาตรการดำเนินงาน เป้า 
ประสงค์ 

กิจกรรมสำคญั/
โครงการ/

กิจกรรมย่อย 

PIRAB ระยะ 
เวลา 

ผลการดำเนินการ 

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_11.pdf 

 
คร้ังที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม   2565 

 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_12.pdf 
 

คร้ังที่ 4 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 

 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/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_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_12.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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มาตรการดำเนินงาน เป้า 
ประสงค์ 

กิจกรรมสำคญั/
โครงการ/

กิจกรรมย่อย 

PIRAB ระยะ 
เวลา 

ผลการดำเนินการ 

 

คร้ังที่ 5 วันอังคารที่ 14 กมุภาพันธ์ 2566 

 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_14.pdf 

 
1.1.1 แต่งตั้ง
คณะกรรม 
การพัฒนา
และขับเคลื่อน  
วิชาการ 
สำนักส่งเสรมิ
สุขภาพ 
(กพว.) ปี 
2566 

 ต.ค.65 คำสั่งสำนักส่งเสริมสุขภาพท่ี 97/2565 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขบัเคลื่อน  

วิชาการ สำนักส่งเสรมิสุขภาพ (กพว.) 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75
876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-
F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_08.pdf 

1.1.2 ช้ีแจง
การขับเคลื่อน
ตัวช้ีวัดที่ 2.2 
ระดับ

 พ.ย.65 ช้ีแจงการขับเคลื่อนตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จ
ของการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) และการขบัเคลื่อนการเป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู้ (Learning Organization : 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_14.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_08.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/IDC2_2/opdc_2566_IDC2-2_08.pdf


71 
 

มาตรการดำเนินงาน เป้า 
ประสงค์ 

กิจกรรมสำคญั/
โครงการ/

กิจกรรมย่อย 

PIRAB ระยะ 
เวลา 

ผลการดำเนินการ 

ความสำเร็จ
ของการ
จัดการความรู้ 
(Knowledge 
Managemen
t : KM) และ
การขับเคลื่อน
การเป็น
องค์กรแห่ง
การเรยีนรู้ 
(Learning 
Organization 
: LO) 

LO)  ในที่ประชุมคณะกรรมการพฒันาและ
ขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.)ครั้งท่ี 2/2566  
วันพฤหัสบดี ท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 

  1.1.3 
ประกาศ
นโยบายเพื่อ
การขับเคลื่อน
วิชาการ  และ
การวิจัย 
สำนักส่งเสรมิ
สุขภาพ 
2566    

 ธ.ค.65 ประกาศสำนักส่งเสริมสขุภาพ 
เร่ือง นโยบายส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการ
ข้อมูลและความรู้อย่างเป็นระบบสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
- จัดทำหนังสือแจ้งเวยีนกลุ่มฝ่าย อ้างถึง สธ 
0923.06/6701 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 
ประกาศสำนักส่งเสรมิสุขภาพ เรื่อง นโยบายส่งเสรมิให้
บุคลากรมกีารจัดการข้อมลูและความรู้อย่างเป็นระบบสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ประกาศ ณ วันที่ 15 
ธันวาคม 2565 
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มาตรการดำเนินงาน เป้า 
ประสงค์ 

กิจกรรมสำคญั/
โครงการ/

กิจกรรมย่อย 

PIRAB ระยะ 
เวลา 

ผลการดำเนินการ 

2.พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรใหม้ีความ
เชี่ยวชาญในการ 
สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อต่อยอด
ความรู้ในการทำงาน
ประจำให้เกดิ
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลบรรลุ
เป้าหมายของ
หน่วยงาน 

พัฒนา
ศักยภาพ
ของ
บุคลากร 

2.1 อบรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ : 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
หลักสตูร 
Data 
Analytic & 
Data 
Visualization
: Google 
Data Studio 

B: Build 
Capacity 

23 - 
25 พ.ย. 
65  

การอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ : อบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร Data Analytic & Data 
Visualization: Google Data Studioระหว่าง
วันท่ี 23 - 25 พ.ย.2565 ( โดยกลุ่มบรหิาร
ยุทธศาสตร์ ) 
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ Datacenter ช้ัน 1 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ในรูปแบบ Dashboards ดูข้อมลูในท่ีเดียว ท้ัง
ข้อมูลเว็บไซต์ แพลทฟอรม์ และนำมาสนับสนุนการ
ดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสดุ โดยมีผู้เข้าร่วม
อบรม จำนวน 15 คน โดยมี ดร.วัตถุประสงค์ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักส่งเสริมสุขภาพให้
เกิดกระบวนการ เรยีนรู้การนำฐานข้อมูลที่มีอยู่ มา
จัดทำเป็นรายงานที่ง่ายต่อการนำเสนอ บริสุทธ์ิ จิต
ภักดี และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม 

 

 
 

  2.2 การ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการ
จัดการความรู้
และองค์กร
แห่งการ
เรียนรู้การ
ส่งเสริม
สุขภาพท่ี
ยั่งยืน 

B: Build 
Capacity 

9 ธ.ค.
65 

การประชมุเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้และองคก์ร
แห่งการเรียนรู้การส่งเสริมสขุภาพที่ย่ังยืนวันศุกร์ที่ 9 
ธันวาคม 2565  เวลา 0๘.30– 1๖.30 น. ณ 
สล๊อต โคเวิร์คกิ้งสเปซ แอนด์ คาเฟ่ จังหวัดนนทบุรี  
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพในด้านการจัดการความรู้วิชาการ 
การวิจัยและนวัตกรรมใหส้ามารถผลิตผลงานทาง
วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้การส่งเสรมิสุขภาพที่ยั่งยืน  
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย บคุลากรสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 30 คน 
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มาตรการดำเนินงาน เป้า 
ประสงค์ 

กิจกรรมสำคญั/
โครงการ/

กิจกรรมย่อย 

PIRAB ระยะ 
เวลา 

ผลการดำเนินการ 

 
 

๓.การนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ การ
จัดการความรู้ (KM) 
และการทำงาน มาใช้
ในการส่งเสริมการ
จัดการความรู ้

เกิด
กระบวน 
การ พัฒนา
ระบบการ
เผยแพร่
ผลงาน
วิชาการ 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

3.1. รวบรวม
องค์ความรู้ 
นวัตกรรม
ข้อมูลที่มีอยู่ 
และความรู้ที่
ขาดหาย ของ
ทุกกลุ่มฝ่าย
เผยแพรผ่่าน 
เว็บไซดส์ำนัก
ส่งเสริม
สุขภาพ 
 
 

I: Invest ต.ค. 64 
–ก.ย.65 

จัดทำหนงัสืออ้างถึงหนังสือที่ สธ0923.06/ว404 ลง
วันที่ 18 มกราคม 2566 เรื่องขอความร่วมมือส่งผล
งานวิชาการ วิจยั การจดัการข้อมลูและ
ความรู้(รายบุคคล : DMKM) ส่งมายังกลุ่มสนับสนุน
วิชาการ การวิจยัและนวตักรรม ผ่านความเห็นชอบจาก
หัวหน้ากลุ่มฯ และขยายระยะเวลาภายในวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อกลุม่สนับสนนุวิชาการ การวิจยั
และนวัตกรรม รวบรวมและนำขึ้นเวบ็ไซต์สำนักส่งเสริม
สุขภาพต่อไป 
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มาตรการดำเนินงาน เป้า 
ประสงค์ 

กิจกรรมสำคญั/
โครงการ/

กิจกรรมย่อย 

PIRAB ระยะ 
เวลา 

ผลการดำเนินการ 

❖ สรุปผลการวบรวม DMKM รายกลุ่มดังนี ้
รายกลุ่ม 

  

จำนวนที่ส่ง 
(คน) 

กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 18 
กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น 13 
กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 14 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 14 
กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพฯ 6 
กลุ่มอำนวยการ 20 
กลุ่มวิจยั 3 

รวม 88 
❖ สรปุภาพรวมผลการรวบรวมผลงานวชิาการ วิจยั 

การจัดการข้อมลูและความรู ้สำนักสง่เสรมิสุขภาพ 
ปี2566  จากจำนวน ข้าราชการ พนักงานราชการ  
และลกูจ้างประจำ  ทั้งหมด จำนวน 89 คน  พบว่า
มีผู้ส่งผลงานผลงานส่งผลงานวิชาการ วิจยั การ
จัดการข้อมลูและความรู้ จำนวน 88 คน คดิเป็น
ร้อยละ 98.87 (ข้อมลู ณวันที่ 28 ก.พ.66) 

4. สนับสนุน /เสรมิ
พลังเพื่อเพิ่มพูนความรู้
และแลกเปลีย่น
ประสบการณ์พัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรม 

การสร้าง
ผลงาน 
และการ
แลกเปลีย่น
ประสบการ
ณ์พัฒนา
งานวิจัย
และ
นวัตกรรม 

4.1 สื่อสาร
ประชาสมัพันธ์
ให้บุคลากรที่
สนใจเข้าร่วม 
อบรมหลักสูตร/
การประชุมเพื่อ
การพัฒนางาน
วิชาการ  และ
การวิจัยกับ
หน่วยงาน
ภายในและ
ภายนอก     

A: Advocate ต.ค. 
65– 
ก.ย.66 

สื่อสารประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรทีส่นใจเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร/การประชุมเพ่ือการพัฒนางานวิชาการ และ
การวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
- `สื่อสารประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเสนอขอรับรอง
จริยธรรมการวิจ ัยเกี ่ยวกับมนุษย์กรมอนามัย
ระหว่างวันท่ี 29 – 30 พฤศจิกายน 2565 

-  สื ่อสารประชาสัมพันธ์ประชุมชี ้แจงแนวทางและ
ยกระดับผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ วันที่ 25 
พฤศจิกายน 

-ประชาสัมพันธ์งานอื่นๆๆที่เกี่ยวข้อง ผ่านLine Group 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ  คณะกรรมการ กพว.สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ฯลฯ 
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มาตรการดำเนินงาน เป้า 
ประสงค์ 

กิจกรรมสำคญั/
โครงการ/

กิจกรรมย่อย 

PIRAB ระยะ 
เวลา 

ผลการดำเนินการ 

  4.2 สนับสนุน
การส่งผลงาน
เข้าร่วมงาน
วิชาการกรม
อนามัย  และ
การส่งผลงาน
เข้ารับ
ประเมิน
รางวัล 
TPSA/TEPGA 
ปี 2566 

A: Advocate ต.ค. 
65–ก.ย.
66 

การส่งผลงานรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566  สำนักส่งเสริม
สุขภาพ ส่งผลงาน รางวัลบริการภาครัฐ ประเภท
พัฒนาการบริการ จำนวน 2 เร่ือง ดังนี้ 
1. กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก “โครงการภาคีร่วมใจส่ง

รักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก” 
2. กลุ่มอนามัยวัยทำงาน “สถานการณ์และผลลัพธ์

ของการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ของพนักงาน
ในสถานประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
พนักงานและการสนับสนุนของเจ้าของสถาน
ประกอบการ 

  4.3 กำกับ
ติดตาม การ
ดำเนินงาน
ผลงาน
วิชาการ วิจัย
และนวัตกรรม  
(ตัวช้ีวัดที่ 2.2 
ตามคำรับรอง
ฯ ทุกเดือน 
และนำขึ้น
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
ภายในวันท่ี 
10 ของเดือน
ถัดไป 

A: Advocate ต.ค. 65 
–ก.ย.66 

กำกับติดตาม การดำเนินงานผลงานวิชาการ วิจัย
และนวัตกรรม  (ตัวช้ีวัดที่ 2.2  
คร้ังท่ี 1  เดือนพฤศจิกายน 2565      
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75
876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-
F/opdc_2566_10_01.pdf 
คร้ังท่ี 2  เดือนธันวาคม 2565         
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75
876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-
F/opdc_2566_10_02.pdf 
คร้ังท่ี 3 เดือนมกราคม 2566          
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75
876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-
F/opdc_2566_10_03.pdf 
คร้ังท่ี 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

5.การประเมินผลการ
ดำเนิน งานสรุป
บทเรียนการเป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู ้

 5.1  รายงานผล
การดำเนินงาน /
การประเมินผล
การดำเนินงาน
พร้อมสรุป
บทเรียนการ
เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู ้

R : Regulate 
and Legislate 

ก.ค.66 รายงานรอบ 5 เดือนหลัง (เดือนมนีาคม - เดือน
กรกฎาคม 2566) 

 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2566-F/opdc_2566_10_03.pdf
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4.1.2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจ 
สำนักส่งเสริมสขุภาพ  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566)  รอบ 5 เดือนแรก เดือนตุลาคม2565 – เดือนกุมภาพันธ์ 2566 

 
จากข้อมูลตามแผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกจิของสำนักส่งเสรมิสุขภาพ 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566) พบว่า ผลงานวิจัยตามแผนฯ จำนวน 3 เรื่อง สรุปผลการดำเนนิงานรอบ 5 เดือนแรก เดือนตลุาคม 2565 
– เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดังนี ้
1. สถานการณ์และผลลัพธข์องการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานและการ

สนับสนุนของเจ้าของสถานประกอบการ    
ผลการดำเนินงาน  การศึกษารวบรวมข้อมูล  จัดทำโครงร่าง  การดำเนินการวิจัย  สรุปผล และเผยแพร่ ทางเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ/
ส่งผลงานสมัครของรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 (TPSA)  
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   การเก็บข้อมูลช่วงสถานการณ์โควิดทำให้ล่าช้า   
แผนการดำเนินการต่อไป   พัฒนาคู่มือ 10 packages 

2. การศึกษาลักษณะอาการและผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในประเทศไทย 
ผลการดำเนินงาน   การศึกษารวบรวมข้อมูล  จัดทำโครงร่าง และการดำเนินการวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวแปรที่กำหนด โดยใช้
โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ SPSS และทีมผู้วิจัยร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของการวิเคราะห์ข้อมูล 

3. รูปแบบการพัฒนาครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ 
ผลการดำเนินงาน   การศึกษารวบรวมข้อมูล  จัดทำโครงร่าง และการดำเนินการวิจัย  (ผ่านการรับรอง EC กรมอนามัย ) 
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ระดับท่ี 5 Outcome  
มีโครงรา่งผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ/ นวัตกรรม ดำเนินการพัฒนาผลงานเพื่อเตรียมนำเสนอใน เวทีต่างๆ เช่น TPSA / TEPGA 

งานประชุมวิชาการ/ LIKE Talk Award หน่วยงาน 
5.1 เอกสารที่แสดงถึงโครงร่างผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ / นวัตกรรมที่สอดคล้องภารกิจของหน่วยงาน ที่ผ่านคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรอง (กพว. หน่วยงาน) รอบ 5 เดือนแรกหน่วยงาน ในคลังข้อมูลวิชาการบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน และข้อมลูส่งให้สำนัก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ผลงาน TPSA  สำนักส่งเสริมสุขภาพ   ส่งผลงานจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
ประเภทรางวัล พัฒนาการบริการ   

1. โครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจส่งนมจากอกแม่สูลู่ก   
https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-person/download?id=104355&mid= 
35022&mkey=m_document&lang=th&did=24070 
 

2. สถานการณ์และผลลัพธ์ของการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานและการ
สนับสนุนของเจ้าของสถานประกอบการ 
 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-person/download?id=104382&mid= 
35022&mkey=m_document&lang=th&did=24068 
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2. ผลงานประชุมวิชาการกรมอนามัยฯ  สำนักส่งเสริมสุขภาพ  สง่ผลงาน จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 
ประเภท Oral presentation จำนวน 2 เร่ือง (ภาษาไทย) 

1. รูปแบบการพัฒนาแผนปฏบิัติราชการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2570 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-person/download?id=104360&mid 
=35022&mkey=m_document&lang=th&did=24071 

2. การสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย   พ.ศ. 2564 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-
person/download?id=104365&mid=35022&mkey=m_document&lang=th&did=24069 

ประเภท Oral presentation จำนวน 1 เร่ือง (ภาษาอังกฤษ) 
1. Ethics Air Pollution 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-person/download?id=104370&mid= 
35022&mkey=m_document&lang=th&did=24066 

ประเภท Poster presentation 
1. ความรอบรูด้้านสุขภาพของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-person/download?id=104367&mid= 
35022&mkey=m_document&lang=th&did=24068 

 
3. Like talk สำนักส่งเสริมสขุภาพ ส่งผลงาน จำนวน 1 เร่ือง 

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบรูณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-
person/download?id=104358&mid=35022&mkey=m_document&lang=th&did=24071 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-person/download?id=104360&mid
https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-person/download?id=104365&mid
https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-person/download?id=104365&mid
https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-person/download?id=104370&mid=
https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-person/download?id=104367&mid=
https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-person/download?id=104358&mid=
https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-person/download?id=104358&mid=


79 
 

2.เอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกจิ 
สำนักส่งเสริมสขุภาพ  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566) 
รอบ 5 เดือนแรก เดือนตลุาคม2565 – เดือนกุมภาพันธ์ 2566 

จากข้อมูลตามแผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกจิของสำนักส่งเสรมิสุขภาพ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566) พบว่า ผลงานวิจัยตามแผนฯ จำนวน 3 เรื่อง  สรุปผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก เดือนตลุาคม2565 
– เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดังนี ้

1. สถานการณ์และผลลัพธ์ของการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานและการ
สนับสนุนของเจ้าของสถานประกอบการ    
ผลการดำเนินงาน  การศึกษารวบรวมข้อมูล  จัดทำโครงร่าง  การดำเนินการวิจัย  สรุปผล และเผยแพร่ ทางเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ   / 
ส่งผลงานสมัครของรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 (TPSA)  
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   การเก็บข้อมูลช่วงสถานการณ์โควิดทำให้ล่าช้า   

แผนการดำเนินการต่อไป   พัฒนาคู่มือ 10 packages 

2. การศึกษาลักษณะอาการและผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในประเทศไทย 
ผลการดำเนินงาน   การศึกษารวบรวมข้อมูล  จัดทำโครงร่าง และการดำเนินการวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวแปรที่กำหนด โดยใช้
โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ SPSS และทีมผู้วิจัยร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของการวิเคราะห์ข้อมูล 

3. รูปแบบการพัฒนาครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ 
ผลการดำเนินงาน   การศึกษารวบรวมข้อมูล  จัดทำโครงร่าง และการดำเนินการวิจัย  (ผ่านการรับรอง EC กรมอนามัย ) 

 

 

 
ลำดับ 

 
ชื่อประเด็นผลงาน 

 
ประเภท
ผลงาน 

 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ความก้าวหน้า (✓)  
ผู้รับผิดชอบ ศึกษา

รวบ 
รวม

ข้อมูล 

โครง
ร่าง 

ดำเนินการ
วิจัย 

สรุปผล เผยแพร ่ การ
นำไปใช ้

1 สถานการณ์และผลลัพธ์ของ
การดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ
ของพนักงาน ในสถาน
ประกอบการ โดยการมีส่วน
ร่วมของพนักงานและการ
สนับสนุนของเจ้าของสถาน
ประกอบการ 

งานวิจัย 2565 -
2566 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  กลุ่มอนามัย
วัยทำงาน 

2 การศึกษาลกัษณะอาการและ
ผลลัพธข์องการตั้งครรภ์ของ
หญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารบัการรกัษา
ในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ
ไทย 

งานวิจัย มิถุนายน 
2565 – 
พฤษภาคม 
2566 

✓ ✓ ✓    กลุ่มอนามัย
แม่และเด็ก 

3 รูปแบบการพัฒนาครอบครัว 
ชุมชนรอบรู้สุขภาพภายใต้วิถี
ชีวิตปกติใหม ่

งานวิจัย ตุลาคม 
2565 – 
กันยายน 
2566 

✓ ✓ ✓    กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ 
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3. เอกสารที่แสดงถึงโครงร่างผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ / นวัตกรรมที่สอดคล้องภารกิจของหน่วยงาน ที่ผ่านคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
(กพว. หน่วยงาน) รอบ 5 เดือนแรกหน่วยงาน ในคลังข้อมูลวิชาการบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน และข้อมูลส่งให้สำนักคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ผลงาน TPSA  สำนักส่งเสริมสุขภาพ   ส่งผลงานจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
ประเภทรางวัล พัฒนาการบริการ   

1. โครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจส่งนมจากอกแม่สูลู่ก   
https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-person/download?id=104355&mid= 
35022&mkey=m_document&lang=th&did=24070 

2. สถานการณ์และผลลัพธ์ของการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานและการ
สนับสนุนของเจ้าของสถานประกอบการ 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-person/download?id=104382&mid= 
35022&mkey=m_document&lang=th&did=24068 

 
 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-person/download?id=104355&mid=
https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-person/download?id=104382&mid=
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2. ผลงานประชุมวิชาการกรมอนามัยฯ  สำนักส่งเสริมสุขภาพ  สง่ผลงาน จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 
ประเภท Oral presentation จำนวน 2 เร่ือง (ภาษาไทย) 
• รูปแบบการพัฒนาแผนปฏบิัติราชการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2570 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-person/download?id=104360&mid 
=35022&mkey=m_document&lang=th&did=24071 

• การสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย   พ.ศ. 2564 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-
person/download?id=104365&mid=35022&mkey=m_document&lang=th&did=24069 

ประเภท Oral presentation จำนวน 1 เร่ือง (ภาษาอังกฤษ) 
• Ethics Air Pollution 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-
person/download?id=104370&mid=35022&mkey=m_document&lang=th&did=24066 

ประเภท Poster presentation 
• ความรอบรูด้้านสุขภาพของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-
person/download?id=104367&mid=35022&mkey=m_document&lang=th&did=24068 

 
3. Like talk สำนักส่งเสริมสขุภาพ ส่งผลงาน จำนวน 1 เร่ือง 

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบรูณา 
การความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
https://hp.anamai.moph.go.th/th/research-
person/download?id=104358&mid=35022&mkey=m_document&lang=th&did=24071 
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