รายงานการประชุมติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือน กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น.
ประชุมออนไลน์ https://meet.google.com/acy-dwkt-dka
....................................
ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์
1. นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
2. นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
3. นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4. นางเปรมฤทัย เกตุเรน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5. นางสาวเขมิกา ฉัตรก้องภพ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6. นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
7. นางสาวไพลิน วิญญกูล
นักจิตวิทยาชำนาญการ
8. นางสาวกัลยา สุนทรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
9. นางสาวน้ำตาล จบปาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
10. นางสาวศิรประภา สายสวาท
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
11. นางสาวจรรยมณฑน์ ตั้งวิบูลย์สวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไป
เริ่มประชุม 13.30 น.
วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองการประชุมครั้งที่ 2/2565 เดือนมกราคม 2565 วันที่ 26 มกราคม 2565
วาระที่ 3 เพื่อทราบ
3.1 การรายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก
นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ แจ้งให้ที่ประชุมทราบการรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2565
รอบ 5 เดือนแรก จะสิ้นสุดวันที่ 10 มีนาคม 2565 ขอความร่วมมือหัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนนำ
ขึ้นระบบ DOC
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 เพื่อพิจารณา
นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ ขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลักนำเสนอประเด็นผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ คาดการณ์ สถานการณ์ในการดำเนินงาน
ที่ผ่านมาเพื่อหาประเด็นที่ต้องพัฒนาปรับปรุงงาน
ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

ตัวชี้วัดที่ 1.7
ร้อยละของเด็ก
อายุ 0-5 ปี
ทั้งหมดตาม
ช่วงอายุที่
กำหนดมี
พัฒนาการ
สมวัย

Assessment
1.1 ผ ล ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์
สถานการณ์ ข องตั ว ชี ้ วั ด
และความรู ้ ท ี ่ น ำมา ใช้
ประกอบการวิ เ คราะห์
(0.5)
1.2 ผ ล ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย เพื ่ อ ขั บ เคลื ่ อ น
ตัวชี้วัด (0.25)
1.3 ทำเนี ย บผู ้ ร ั บ บริ ก าร
(C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(SH) (0.25)
Advocacy/
Intervention
2.1 ข้อมูลการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ
PIRAB (0.5)

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
1.1 สถานการณ์ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) เน้นการเข้าถึงบริการ ที่
เป็นจุดสำคัญให้เด็ก ได้รับโอกาสในการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการ ในปี
2565 ไตรมาส1 พบว่า ความครอบคลุมของการคัดกรองพัฒนาการ เท่ากับ
ร้อยละ 69.2 ลดลงจากปี 2564 ในช่วง เวลาเดียวกัน และเด็กที่มีพัฒนาการ
สงสัยล่าช้ารอกระตุ้นและติดตามภายใน 30 วัน เท่ากับ 82.2 สำหรับเด็กมี
พัฒนาการสงสัยล่าช้า เท่ากับ 25.5 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกรายด้าน พบ
พัฒนาการด้าน EL และ RL แนวโน้มล่าช้าเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ที่อาจทำให้เด็กไม่สามารถเข้ามารับบริการได้
ตามวันเวลาที่นัดหมาย ซึ่งอาจต้องปรับเปลี่ยนวิธีการติดตามเด็กร่วมด้วย

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

1. การจัดทำ
น.ส.พิชชานันท์
หนังสือเชิญ
ทองหล่อ
ประชุมขับเคลื่อน
งาน ถึงผู้เข้าร่วม
ประชุมล่าช้า
ที่ประชุมแนะนำ
1.หนังสือให้ดู
ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน
ระเบียบค่อนข้าง
ล้าสมัย ให้ส่ง
เอกสารออนไลน์
อิเล็กทรอนิกส์
เป็นหลัก

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่
ผู้รับบริการ (C)/ผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย (SH) (0.5)
Management and
Governance
3.1 มีแผน/ผลการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด (0.25)
3.2 มีรายงานการติดตาม
การดำเนินงานตัวชี้วัดตาม
คำรับรองฯ ทุกเดือนและ
นำขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ภายใน วันที่ 10
ของเดือนถัดไป (0.5)
3.3 มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP)
ของตัวชี้วัด (0.25)

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

1.2 กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย
ภายในกระทรวงสาธารณสุข : ระดับส่วนกลาง ระดับภูมิภาค
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข เช่น ราชวิทยาลัยเด็ก สภาการพยาบาล
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั ่ น คงของมนุ ษ ย์ (คณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และ คณะอนุกรรมการพัฒนา
คุ ณ ภาพเด็ ก ปฐมวั ย ภายใต้ ค ณะกรรมการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย แห่ ง ชาติ
(ก.พ.ป. เดิม) สป.สช ,สสส. ฯ ส่วนใหญ่รับฟังจากเวทีการประชุมแลกเปลีย่ น
พั ฒ นางานด้ า นพั ฒ นาการเด็ ก ร่ ว มกั น การประเมิ น ความพึ งพอใจจาก
ช่องทาง เช่น ผู้อบรมออนไลน์ ผู้ประสานงานผ่านช่องทางโซเชียล เพื่อรับฟัง
ประเด็นปัญหา/จุดร่วมที่สะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่สำเร็จ
ของงาน (5)ผลการวิ เ คราะห์ ผ ู ้ ร ั บ บริ ก ารฯ-งานพั ฒ นาการdocx.docx
(live.com)

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

1.3 จัดทำทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็น
ร า ย ช ื ่ อ ผ ู ้ ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ ง า น พ ั ฒ น า ก า ร เ ด ็ ก ร ะ ด ั บ พ ื ้ น ที่
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicatoruseitem%2Fviewfile&file_id=178
2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรูเ้ พื่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและความรูท้ ี่
นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ ดำเนินการร่วมกับสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในการประชุมพัฒนาชุดความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ พัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 วัตถุประสงค์ เพื่อ
จัดทําแนวทางการจัดสภาพแวดล้อม การจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และพั ฒ นาการของเด็ ก ปฐมวั ย Learning PowerPoint Template
(moph.go.th)
จากข้อมูลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ปี
2563 เข้าประเมินตนเอง 45,538 แห่ง มากกว่าปี 2562 ร้อยละ 64.1 ในปี
2563 พบว่ า สถานพั ฒ นาเด็ก ปฐมวั ย ไม่ ผ ่ า นการประเมิ นขั ้ น ต้ น ด้ า น
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (Development) รายข้อบ่งชี้ ดังนี้
Development

ไม่ผา่ นขัน้ ต้น
36,734

40000
30000

20,168

20000
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10000
0
1.2.3

1.3.3

1.3.5

1.5.2

2.1.3

2.1.5

3.2.1ก

3.2.1ข

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
1.2.3 ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ทำหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวฒ
ุ ิ
การศึกษา/คุณสมบัติเหมาะสม
1.3.3 จัดการความปลอดภัยของพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร
1.3.5 จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจำนวนเพียงพอ สะอาด
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก
1.5.2 การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม
2.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติ
ของเด็กที่เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทำ ปฏิสัมพันธ์ และ การเล่น
2.1.5 เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ
3.2.1ก เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน สำหรับเด็กแรกเกิด - อายุ 2
ปี (2 ปี 11 เดือน 29 วัน)
3.2.1 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน สำหรับเด็ก อายุ 3 ปี - อายุ
6 ปี (ก่อนเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)
- ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานปี 2565 กับพื้นที่ศูนย์อนามัย
- ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ปี 2565 กับสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด
- ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเพิ่มศักยภาพ การ
เฝ้ า ระวั ง และส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย ด้ ว ยคู ่ ม ื อ DSPM สำหรั บ
เครือข่ายบุคลากรที่ดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่ download (moph.go.th)

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
- ประชุมรวบรวมข้อมูลสำหรับการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่
งานนำเสนอ PowerPoint (moph.go.th)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจงานเฝ้าระวัง พร้อมกับนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
และพัฒนาระบบรายงานข้อมูล

- สื่อสารประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย ให้ผู้รบั บริการ
นำไปใช้ประโยชน์
1) 17 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ต้นแบบด้านสุขภาพช่องปากระดับเขต และประสานสถานการพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ
เพื่อขับเคลื่อนงานร่วมงานกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ
ด้านสุขภาพช่องปากในระดับเขตสุขภาพ
2) 28 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลกรมอนามัยแบบมีส่วนร่วม (ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การ

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
บริการทรัพยากรบุคคลกรมอนามัย 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ให้เป็นกรอบทิศทางการ
ยกระดับการบริหารและพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2566-2570) ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

2 ครั้ง
(1 ครั้ง)

2 ครั้ง
(- ครั้ง)

3.1 มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามมาตรการที่ได้
กำหนด
มาตรการหลัก
1.บูรณาการความร่วมมือและสร้างกลไกการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย
- ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเพิ่มศักยภาพการเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย คู่มือ DSPM สำหรับเครือข่าย
บุคลากรที่ดแู ลเด็กปฐมวัยในพื้นที่ https://bit.ly/3n7yhyD

- ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือ 6 กระทรวงเพื่อพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)
1 ครั้ง
(3 ครั้ง)

รายงานผลการดำเนินงาน
- ประชุมขับเคลื่อนพัฒนาระบบข้อมูลเด็กปฐมวัยร่วมกับเคลือข่าย (1)
ประชุมรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่องานเฝ้าระวัง ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย วันที่ 29 ธ.ค. 65 https://bit.ly/3JV2n2a (2) ประชุมเชิง
ปฏิบัติการกำหนดจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย วันที่ 19 ม.ค. 65 ผลที่ได้ข้อมูลเด็กได้รับคัดกรองพัฒนาการและอยู่
ในโครงการเงินอุดหนุน (เดิม153,525ราย ->ใหม่1,279,690ราย) ได้นำเข้า
ระบบ HDC และประเด็นที่กระทรวง พม.ขอความร่วมมือ คือการจัดทำคำ
นิยามให้สอดคล้องกัน โดยมีวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล 1) เพื่อชี้เป้าเด็ก
ปฐมวัยได้ 2) เพื่อให้กลุ่มเด็กที่อยูใ่ นโครงการหรือระบบสาธารณสุข ได้รับ
สวัสดิการอื่นๆ ได้ 3) การมีข้อมูลเด็กชุดนี้ อพม.จะพยายามช่วยให้เด็กทุก
คนเข้าถึงบริการ 4D ซึ่งกลุ่มนี้มเี ด็กมากกว่ากลุ่มยากไร้ รายละเอียดชุด
รายงาน ประกอบด้วย 6 ประเด็น







การคลอด: ประวัติฝากครรภ์ ลำดับของทารก น้ำหนักแรกเกิด
การดูแลทารก: รหัสพยาบาล การดื่มนมแม่
การได้รับวัคซีน: ได้รับครบตามเกณฑ์อายุที่ควรได้รับ
การเจริญเติบโต: การชั่งน้ำหนัก ภาวะโภชนาการ
พัฒนาการ: วัดผลสุดท้าย คัดกรอง สมวัย สงสัยล่าช้า ไม่สมวัย
สุขภาพช่องปาก: การตรวจตามเกณฑ์อายุ ปราศจากฟันผุ

(3) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุดรายงานในฐานข้อมูล Health data
center วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
รายการข ้อมูล
1.การฝากครรภ์

่ file ข ้อมูล
ชือ
ANC

2.น้ าหนักแรกเกิด Bweight

3.การดืม
่ นมแม่

Breast_milk

4.การได ้รับวัคซีน Vaccine

5.การชัง่ น้ าหนัก Weight_height
วัดส่วนสูง
6.สูงดีสมส่วน

Proportion

7.คัดกรอง
พัฒนาการ

Child_Develop_
Screen

8.พัฒนาการ

Child_Develop

9.คัดกรองช่อง
ปาก

Dental_Screen

10.สุขภาพฟัน

Dental_Result

ปัญหาอุปสรรค

รหัสข ้อมูล

การแปลผล

0
1
2
0
1
2
0
1
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2

ไม่พบข ้อมูลการฝากครรภ์
ครบตามเกณฑ์ (5 ครัง้ )
ฝากไม่ครบตามเกณฑ์
ไม่พบข ้อมูลน้ าหนัก
น้ าหนักตามเกณฑ์ (>= 2,500 g)
น้ าหนักน ้อย (< 2,500 g)
ไม่พบข ้อมูลดืม
่ นมแม่ตามเกณฑ์
ดืม
่ นมแม่อย่างเดียวตามเกณฑ์ (อย่างน ้อย 6
เดือน)
ไม่พบข ้อมูลวัคซีน
ได ้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์อายุ
ได ้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์อายุ
ไม่พบข ้อมูลน้ าหนักส่วนสูง
พบข ้อมูลน้ าหนักส่วนสูง
ข ้อมูลไม่ครบตามเกณฑ์ เช่น มีน้ าหนัก ไม่มส
ี ว่ นสูง
ไม่สามารถประมวลผลได ้
สูงดีสมส่วน
ไม่สงู ดีสมส่วน
ไม่พบข ้อมูลการคัดกรองตามเกณฑ์อายุ
คัดกรอง (เกณฑ์อายุ 9 18 30 42 60 เดือน)
อายุไม่อยู่ชว่ งคัดกรอง (อายุ <9 เดือน)
ไม่พบข ้อมูลการคัดกรองตามเกณฑ์อายุ หรือ อายุ
ไม่อยู่ชว่ งคัดกรอง (อายุ <9 เดือน)
สมวัย
สงสัยล่าช ้า
ล่าช ้า

0
1
2
3
0
1
0
1
2

ไม่พบข ้อมูลตามเกณฑ์
พบข ้อมูลตามเกณฑ์ (อย่างน ้อยปี ละ 1ครัง้ )
ไม่มฟ
ี ันขึน
้
ไม่มฟ
ี ันผุ
ฟันผุ

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
รายงานผลการดำเนินงาน
(ผล)
1 รายการ) - จัดทำคลิปวีดโี อ DSPM สำหรับพ่อแม่ เพื่อพัฒนา E-learning สำหรับพ่อ
(มีนาคม) แม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก : ได้ทำการถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตัดต่อ
คลิป
81 รายการ - จัดทำคลิปวีดโี อ DSPM ช่วงอายุ 0-5ปี (ปรับปรุง) : ได้ทำการถ่ายทำเสร็จ
(มีนาคม) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตัดต่อคลิป
สรุปการขับเคลื่อนตามแผนการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก
กิจกรรม 5 เดือนแรก ร้อยละ หมายเหตุ
แผน
4
2
100%
ผล
2
2
3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของการดำเนินงานพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย download (moph.go.th) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

ตัวชี้วัดที่ 1.8
ร้อยละของ
เด็กอายุ 0-5
ปี สูงดีสม
ส่วน

Assessment
1.1 ผ ล ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์
สถานการณ์ที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด เช่น สถานการณ์/
ผลการประเมิ น มาตรฐาน
สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย
แห่งชาติ องค์ประกอบด้าน
การเจริญเติบโตและ
โภชนาการ และความรู ้ ที่
นำมาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์ (0.5)
1.2 ผ ล ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย เพื ่ อ ขั บ เคลื ่ อ น
ตัวชี้วัด (0.25)
1.3 ทำเนี ย บผู ้ ร ั บ บริ ก าร
(C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(SH) (0.25)
Advocacy/
Intervention

2.1 ข้อมูลการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดทีส่ อดคล้อง
กับ PIRAB (0.5)

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
1.1 การดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิด 0 - 5 ปี มีบริการสำคัญที่กลุ่มเป้าหมาย
ควรได้รับคือการส่งเสริม การเจริญเติบโตและพัฒนาการ เริ่มตั้งแต่การ
ประเมินพัฒนาการ การตรวจการเจริญเติบโตด้วยการชั่งน้ำหนัก/ วัดส่วนสูง
เพื่อเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้านการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูง
ดีสมส่วน จากข้อมูล HDC ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2563
พบว่า ความครอบคลุมของการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง ภาพรวม
ประเทศคือ ร้อยละ 67.9 ซึ่งมีความ ครอบคลุมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด
(ร้อยละ 90) เมื่อพิจารณาเป็นรายเขตสุขภาพ พบว่า ความครอบคลุม การ
ชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง ทุกเขตสุ ขภาพต่ำกว่าค่าเป้าหมาย สาเหตุ
เนื่องจากสถานการณ์การระบาด ของ COVID-19 มีผลทำให้จำนวนเด็ ก
ที่มารับบริการในคลินิกสุขภาพเด็กดี (WCC) ลดลง และการเลื่อนเวลา เปิด
ภาคเรียนทำให้เด็กไม่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูงในศูนย์
พัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน ระดับอนุบาล download (moph.go.th)

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ปัญหาการ
น.ส.เขมิกา ฉัตร
ดำเนินงาน
ก้องภพ
1. หนังสือ
เอกสารส่งถึง
ผู้เข้าร่วมล่าช้า
2. ระบบ
เครื่องมือการ
ประชุมออนไลน์
ด้าน IT ไม่พร้อม
กับการประชุม
เช่น ความ
ชำนาญการ
ควบคุม
การแก้ไข
1.การควบคุม
ระบบการประชุม
ได้ประสาน IT
สำนักส่งเสริม
สุขภาพช่วย
ควบคุม
2. กรณีเป็นเรื่อง
คนให้อบรมการ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

2.2 ประเด็นความรู้ที่
ให้แก่ผู้รับบริการ
(C)/ ผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสีย (SH) (0.5)
Management and
Governance

การดำเนินงานที่ผ่านมาสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติขับเคลื่อนใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผ่านความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายดำเนินการ
ภายใต้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านโภชนาการ เป็นปัจจัย
สำคัญที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตในเด็กและพัฒนาการตามช่วงวัย ผลการ
ประเมินตนเอง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 54,006 แห่ง ปี 2562
พบว่า มีการใช้มาตรฐานชาติ 49,992 แห่ง เข้าประเมินตนเอง 27,748 แห่ง
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ A 28% และประเด็นที่เร่งพัฒนาคือ สพด. ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ขั้นต้น หรือ ระดับ D 1% (691 แห่ง)

ปัญหาอุปสรรค
ใช้งานควบคุม
ระบบเป็นเรื่องๆ
3. หนังสือให้ดู
ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน
ระเบียบค่อนข้าง
ล้าสมัย ให้ส่ง
เอกสารออนไลน์
อิเล็กทรอนิกส์
เป็นหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
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ในกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต้น (691 แห่ง) ได้ถอดบทเรียนและ
กำหนดแนวทางการยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ปี 2563 เข้าประเมิน
ตนเอง 45,538 แห่ง มากกว่าปี 2562 ร้อยละ 64.1
ในปี 2563 ผลการประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไม่ผ่าน
การประเมินขั้นต้น ด้านโภชนาการ (Diet) รายข้อบ่งชี้ ดังนี้

Diet

ไม่ผา่ นขัน้ ต้น
36,620

40000
30000
20000
10000

7,325

7,642

7,513

7,737

1.4.1

2.2.1

2.2.2

2.2.4

11,732

0
3.1.1ก

3.1.1ข

ข้อบ่งชี้ 1.4.1 มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของ
เด็ก และดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อ 2.2.1 ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ และ
ส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม โดยมีการ ดำเนินการตามรายการ
พิจารณา
ข้อ 2.2.2 จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแล
สุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน และในการเคลื่อนไหวด้านร่างกาย
ออกกำลัง เล่น กิน นอน พักผ่อน
ข้อ 2.2.4 เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผล
ภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 3.1.1 ก เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบนั ทึก
รายบุคคล (สำหรับเด็กแรกเกิด - อายุ 2 ปี (2 ปี 11 เดือน 29วัน) สพด.ไม่
ผ่านการประเมินขั้นต้นมากทีส่ ุด ทั้งนี้ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ไม่มีการ
แสดงผลอายุเด็ก ทำให้ไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าไม่ผ่านเพราะสาเหตุใด
เบื้องต้นตั้งข้อสังเกตว่า สพด. อาจไม่ได้เปิดรับบริการเด็กน้อยกว่า3 ปี ทำให้
ข้อมูลชุดนี้สูงผิดปกติ การแก้ไขเบือ้ งต้น ประสานกระทรวง พม.เพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลนำเข้าในฐานข้อมูลมาตรฐานชาติ)
3.1.1ข เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น
รายบุคคล
1.2 จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและการขับเคลื่อนงานจึงวิเคราะห์
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด ดังนี้
- สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในและนอกสังกัด กระทรวงสาธารณสุข
- คลัสเตอร์แม่และเด็ก ผู้แทนจากสำนัก ส่งเสริมสุขภาพ ผูแ้ ทนสำนักทันต
สาธารณสุข ผู้แทนสำนักโภชนาการ ผู้แทนกองกิจกรรม ทางกายเพือ่ สุขภาพ
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ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
ผู้แทนสำนักสุขาภิบาล อาหารและน้ำ ผู้แทนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้แทนสำนักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
- สถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัย พยาบาลพระบรมราชชนนี ในสังกัด
-ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที 1 – 12 สถาบันสุขภาวะเขต
เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
- และกระทรวงต่างๆ ที่มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัด
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ในการดำเนินงาน
เฝ้าระวังพัฒนาการเด็กร่วมกัน download (moph.go.th) และกลุ่ม
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (5)ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการฯ-งาน
พัฒนาการdocx.docx (live.com)
2.1 มาตรการที่กำหนด
- ยกระดับและพัฒนาศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
- บูรณาการความร่วมมือและสร้างกลไกการขับเคลื่อนมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผรู้ ับบริการ (C)/ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)
- การสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วนร่วมของ พันธมิตรทุกภาคส่วน
-กระตุ้นให้เกิดการลงทุน โดยเฉพาะด้านงบประมาณ ที่เพียงพอ
-ชี้นำชูประเด็น และสนับสนุนให้การเมืองทุกระดับให้ความสำคัญกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ สร้างการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน
-พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้สามารถพัฒนานโยบายทุกด้านที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
3.1 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
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ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

300 ชุด
(มีนาคม)
90 เล่ม
(500 เล่ม)

รายงานผลการดำเนินงาน
download (moph.go.th)
1. ผลิตสื่อ หนังสือโรงเรียนพ่อแม่ BBL การขับเคลื่อน 4D คลิปส่งเสริม
พัฒนาการ
- จัดทำชุดเครื่องมือพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ(4D)

- จัดพิมพ์คู่มือการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ตามหลักการพัฒนาสมอง :
BBL (Brain base Learning) สำหรับเด็กแรกเกิด -3 ปี ในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย
150 เล่ม - จัดพิมพ์แนวทางส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D)
(1000 เล่ม) 2. ประชุมสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สื่อ/แนวทางการทำงานตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
4 ครั้ง
- ประชุมติดตามความก้าวหน้าตามกิจกรรมถอดบทเรียนสถานพัฒนาเด็ก
(2 ครั้ง)
ปฐมวัยด้านสุขภาพ (Online, Onsite)
1 ครั้ง
- ประชุมพิจารณาแนวทางและกำหนดรายละเอียดถอดบทเรียนสถาน
(1 ครั้ง)
พัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (Online, Onsite)
3 ครั้ง
- ประชุมออนไลน์ VDO conference ขับเคลื่อนการดำเนินงานสถาน
(1 ครั้ง)
พัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ครั้งที่ 1 ไม่สามารถจัดประชุมตาม
แผนได้เนื่องจากรอข้อมูลผลการประเมินตนเองตามมาตรฯชาติ จาก
กระทรวง พม. และได้ปรับแผนการประชุมทั้ง 3 ครั้ง แล้ว
2 ครั้ง
- ประชุมออนไลน์ VDO conference ขับเคลื่อนการดำเนินงานสถาน
(2 ครั้ง)
พัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
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ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)
1 ครั้ง
(1 ครั้ง)

2 ครั้ง
(- ครั้ง)
2 ครั้ง
(1 ครั้ง)

รายงานผลการดำเนินงาน
- ประชุมออนไลน์ VDO conference ทบทวนองค์ความรูเ้ พื่อจัดทำแนวทาง
ส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) และชุด
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ
3. ร่วมขับเคลื่อนงานด้านโภชนาการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับ
สำนักโภชนาการ
- ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือ 6 กระทรวงเพื่อพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย (MOU กำหนดจัดขึ้น 24 มีนาคม 2565)
- ประชุมออนไลน์ VDO conference บูรณาการความร่วมมือและสร้าง
กลไกการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
- ร่วมประชุมถอดบทเรียนกับสำนักโภชนาการ ภาคเหนือ วันที่ 22-23
ธันวาคม 2564 ภาคกลาง วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 14- 15 กุมภาพันธ์ 2565
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ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
ประชุมขับเคลื่อนพัฒนาระบบข้อมูลเด็กปฐมวัยร่วมกับเคลือข่าย (1) ประชุม
รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่องานเฝ้าระวัง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย วันที่
29 ธ.ค. 65 https://bit.ly/3JV2n2a (2) ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนด
จัดเก็บข้อมูลสนับสนุนเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย วันที่ 19 ม.ค.
65 ผลที่ได้ข้อมูลเด็กได้รับคัดกรองพัฒนาการและอยู่ในโครงการเงินอุดหนุน
(เดิม153,525ราย ->ใหม่1,279,690ราย) ได้นำเข้าระบบ HDC และประเด็น
ที่กระทรวง พม.ขอความร่วมมือ คือการจัดทำคำนิยามให้สอดคล้องกัน โดย
มีวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล 1) เพื่อชี้เป้าเด็กปฐมวัยได้ 2) เพื่อให้กลุ่ม
เด็กที่อยู่ในโครงการหรือระบบสาธารณสุข ได้รับสวัสดิการอื่นๆ ได้ 3) การมี
ข้อมูลเด็กชุดนี้ อพม.จะพยายามช่วยให้เด็กทุกคนเข้าถึงบริการ 4D ซึ่งกลุ่มนี้
มีเด็กมากกว่ากลุ่มยากไร้ รายละเอียดชุดรายงาน ประกอบด้วย 6 ประเด็น
 การคลอด: ประวัติฝากครรภ์ ลำดับของทารก น้ำหนักแรกเกิด
 การดูแลทารก: รหัสพยาบาล การดื่มนมแม่
 การได้รับวัคซีน: ได้รับครบตามเกณฑ์อายุที่ควรได้รับ
 การเจริญเติบโต: การชั่งน้ำหนัก ภาวะโภชนาการ
 พัฒนาการ: วัดผลสุดท้าย คัดกรอง สมวัย สงสัยล่าช้า ไม่สมวัย
 สุขภาพช่องปาก: การตรวจตามเกณฑ์อายุ ปราศจากฟันผุ
(3) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุดรายงานในฐานข้อมูล Health data
center วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
รายการข ้อมูล
1.การฝากครรภ์

่ file ข ้อมูล
ชือ
ANC

2.น้ าหนักแรกเกิด Bweight

3.การดืม
่ นมแม่

Breast_milk

4.การได ้รับวัคซีน Vaccine

5.การชัง่ น้ าหนัก Weight_height
วัดส่วนสูง
6.สูงดีสมส่วน

Proportion

7.คัดกรอง
พัฒนาการ

Child_Develop_
Screen

8.พัฒนาการ

Child_Develop

9.คัดกรองช่อง
ปาก

Dental_Screen

10.สุขภาพฟัน

Dental_Result
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รหัสข ้อมูล

การแปลผล

0
1
2
0
1
2
0
1
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2

ไม่พบข ้อมูลการฝากครรภ์
ครบตามเกณฑ์ (5 ครัง้ )
ฝากไม่ครบตามเกณฑ์
ไม่พบข ้อมูลน้ าหนัก
น้ าหนักตามเกณฑ์ (>= 2,500 g)
น้ าหนักน ้อย (< 2,500 g)
ไม่พบข ้อมูลดืม
่ นมแม่ตามเกณฑ์
ดืม
่ นมแม่อย่างเดียวตามเกณฑ์ (อย่างน ้อย 6
เดือน)
ไม่พบข ้อมูลวัคซีน
ได ้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์อายุ
ได ้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์อายุ
ไม่พบข ้อมูลน้ าหนักส่วนสูง
พบข ้อมูลน้ าหนักส่วนสูง
ข ้อมูลไม่ครบตามเกณฑ์ เช่น มีน้ าหนัก ไม่มส
ี ว่ นสูง
ไม่สามารถประมวลผลได ้
สูงดีสมส่วน
ไม่สงู ดีสมส่วน
ไม่พบข ้อมูลการคัดกรองตามเกณฑ์อายุ
คัดกรอง (เกณฑ์อายุ 9 18 30 42 60 เดือน)
อายุไม่อยู่ชว่ งคัดกรอง (อายุ <9 เดือน)
ไม่พบข ้อมูลการคัดกรองตามเกณฑ์อายุ หรือ อายุ
ไม่อยู่ชว่ งคัดกรอง (อายุ <9 เดือน)
สมวัย
สงสัยล่าช ้า
ล่าช ้า

0
1
2
3
0
1
0
1
2

ไม่พบข ้อมูลตามเกณฑ์
พบข ้อมูลตามเกณฑ์ (อย่างน ้อยปี ละ 1ครัง้ )
ไม่มฟ
ี ันขึน
้
ไม่มฟ
ี ันผุ
ฟันผุ

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

สรุปการขับเคลื่อนตามแผนการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก
กิจกรรม 5 เดือนแรก ร้อยละ หมายเหตุ
แผน
11
9
MOU 24
88.9%
มีนาคม 2565
ผล
9
8
ทำให้ไม่สามารถ
จัดประชุมภายใน
ได้ตามแผน

3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด
download (moph.go.th)

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

ตัวชี้วัดที่
1.10 ร้อยละ
ของเด็กอายุ
3 ปี
ปราศจากฟัน
ผุ (Caries
Free)

Assessment
1.1 มี ผ ลการวิ เ คราะห์
สถานการณ์ ข องตั ว ชี ้ วั ด
และความรู ้ ท ี ่ น ำมา ใช้
ประกอบการวิเคราะห์
1.2 มี ผ ลการวิ เ คราะห์
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย เพื ่ อ ขั บ เคลื ่ อ น
ตัวชี้วัด
1.3 มีทำเนียบผู้รับบริการ
(C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(SH)
Advocacy/
Intervention
2.1 มีการกำหนดมาตรการ
ขับเคลื่อนงานการ
ด ำ เ นิ นงานสร้ า งเสริ ม
สุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย
และสร้างเสริมความรอบรู้
ด้ า นสุ ข ภาพช่ อ งปากเด็ ก
ปฐมวั ย ที ่ ส อดคล้ อ งกั บ
PIRAB โดยครอบคลุม

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
1.1 วิเคราะห์สถานการณ์ ความรู้ที่นำมาใช้ และผู้มีส่วนได้
เด็กอายุ 0-2 ปี จะพบทันตบุคลากรครั้งแรกในวันที่มารับวัคซีนตั้งแต่
อายุ 9 เดือน ทันต บุคลากรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะประเมินความเสี่ยง
ฟันผุในสมุดสุขภาพสีชมพู มีการตรวจสุขภาพช่องปาก ให้ความรู้และฝึก
ทักษะการแปรงฟันเด็กให้กับพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก จากข้อมูลปี 2564 (HDC)
เด็กอายุ 3 ปี ประมาณร้อยละ 33.4 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
และร้อยละ 73.7 ไม่มีฟันผุ จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี พบว่าในระหว่างปี
2563-2564 มีเด็กได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากลดลงจาก สถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลให้บริการทันตกรรมต่างๆ ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามปกติ จึงส่งผลต่อการดำเนินงานในหน่วยบริการหลัก ได้แก่
ANC WCC และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (สพด.) มีการงดหรือจำกัดบริการ
ตามบริบทของพื้นที่ จากสำรวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 พบเด็ก
อายุ 3 ปี มีฟันผุร้อยละ 52.9 และเด็กอายุ 5 ปี มีฟันผุร้อยละ 75.6

การดำเนินงานที่ผ่านสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติขับเคลือ่ นความ
ร่วมมือด้านสุขภาพฟัน ผ่านมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติกับ
ภาคีเครือข่ายในกระทรวงและนอกกระทรวง และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อ
ผลักดันประเด็นสำคัญที่ต้องพัฒนาหรือปรับปรุง จากข้อมูลการประเมิน
ตนเอง ตามตัวบ่งชี้ด้านสุขภาพช่องปากและฟัน ปี 2563 พบว่ามีสถาน

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ปัญหาการ
น.ส.ไพลิน วิญญ
ดำเนินงาน
กูล
1. หนังสือ
เอกสารส่งถึง
ผู้เข้าร่วมล่าช้า
2. ระบบ
เครื่องมือการ
ประชุมออนไลน์
ด้าน IT ไม่พร้อม
กับการประชุม
เช่น ความ
ชำนาญการ
ควบคุม
การแก้ไข
1.การควบคุม
ระบบการประชุม
ได้ประสาน IT
สำนักส่งเสริม
สุขภาพช่วย
ควบคุม
2. กรณีเป็นเรื่อง
คนให้อบรมการ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน
2.2 มีการกำหนดประเด็น
ความรู ้ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพ
ช่ อ งปากเด็ ก ปฐมวั ย และ
พ ั ฒ น า ร ู ป แ บ บ ส ื ่ อ ที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
แก่ C/SH ที ่ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรการที่กำหนด
Management and
Governance
3.1 มีแผน/ผลการขับเคลือ่ น
การดำเนินงานตัวชี้วัด
- ก า ร พ ั ฒ น า ผ ล ั ก ดั น
นโยบาย ส่งเสริมสุขภาพ
ช่ อ งปากเด็ ก ปฐมวั ย และ
กำกับ ติดตาม ประเมินผล
- การเสริมสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพช่องปาก
เด็กปฐมวัย
3.2 การติดตามประเมินผล
การดำเนินงาน
3.3 มีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) ของ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

พัฒนา เด็กปฐมวัยเข้ารับการประเมิน ทั้งหมด 52,441 แห่ง มากกว่าปี
2562 ร้อยละ 57.7 โดยแบ่งเป็น 9 สังกัด คือ กระทรวงแรงงาน กทม. 3)
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงกลาโหม และ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อนำข้อมูล มาวิเคราะห์เปรียบเทียบแต่ละตัวบ่งชี้ของ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแต่ละสังกัด 5 ข้อบ่งชี้ ดังนีd้ ownload

ใช้งานควบคุม
ระบบเป็นเรื่องๆ
3. หนังสือให้ดู
ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน
ระเบียบค่อนข้าง
ล้าสมัย ให้ส่ง
เอกสารออนไลน์
อิเล็กทรอนิกส์
เป็นหลัก

(moph.go.th)

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

จากข้อมูล พบว่า มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ผา่ น
เกณฑ์ขั้นต้นทีต่ ้องได้รับการพัฒนายกระดับการดำเนินงานในเรื่องการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันของ เด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
มาตรการการขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังกล่าวจึงมุ่งให้เกิดการดูแลสุขภาพช่องปาก
และฟันในเด็กแรกเกิด - 3 ปี ให้เด็กมีสุขภาพฟันที่ดีปราศจากฟันผุในทุก
บริบท โดยเริ่มตั้งแต่ในครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และหน่วยบริการ
สาธารณสุขในชุมชน
ในปี 2563 ผลการประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไม่ผ่าน
การประเมินขั้นต้น ด้านสุขภาพฟัน (Dental) รายข้อบ่งชี้ ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

Dental

ปัญหาอุปสรรค

ไม่ผา่ นขัน้ ต้น

40000
30000
20000
10000

14,097
7,358

7,276

7,513

7,518

7,595

1.4.5

1.4.7

2.2.2

2.2.3

2.2.5

0
3.1.3ข

ข้อบ่งชี้ 1.4.5 จัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ
สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก
1.4.7 จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งาน
ของเด็กทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
2.2.2 จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแล
สุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน
2.2.3 ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟัน
และช่องปากเพื่อคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ
2.2.5 จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หูตาม
กำหนด
3.1.3 ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดีไม่มีฟันผ (สพด.ไม่ผ่านข้อบ่งชีน้ ี้มากที่สุด
สอดคล้องกับข้อมูลวิจัยที่สำรวจฟันผุในเด็กปฐมวัย พบว่า อายุเพิ่มขึ้นมี
โอกาสฟันผุ เด็กปฐมวัยที่อายุเพิ่มขึ้นจะมีโอกาสได้รับการดูแลในสพด. เพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน กรมอนามัยโดยสำนักทันตสุขภาพและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อร่วมกันขับเคลือ่ นการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ผลิตสื่อให้ความรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ )

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
1.2 มีทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicatoruseitem%2Fviewfile&file_id=327

1 ครั้ง
(1 ครั้ง)
1 ครั้ง
(1 ครั้ง)
1 ฉบับ
(1 ฉบับ)
1000เล่ม
(1000 เล่ม)

2.1 มาตรการการขับเคลื่อนงานประเด็นความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก
ปฐมวัย download (moph.go.th)
- บูรณาการสร้างความร่วมมือและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
- พัฒนาต้นแบบ/แนวทางการพัฒนาและยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
(4D) ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และฟัน
- พัฒนาองค์ความรู้ แนวทาง ชุดความรู้ ในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
3.1 แผนการดำเนินงาน
- ประชุมออนไลน์ VDO conference ทบทวนองค์ความรู้เพื่อจัดทำ
แนวทางส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) และชุด
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ
- ประชุมพัฒนาแนวทางการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยครั้ง
ที่ 1/2564
- รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำมาตรการและแผนการขับเคลื่อน
- จัดพิมพ์และเผยแพร่แนวทางส่งเสริมสุขภาพคุณภาพสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D)

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)
1 ครั้ง
( - ครั้ง)
1 ครั้ง
(2 ครั้ง)
1 ครั้ง
(1 ครั้ง)
1 ครั้ง
(1 ครั้ง)
1 เล่ม
((1 เล่ม)
300 ชุด
(มีนาคม)

รายงานผลการดำเนินงาน
- ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือ 6 กระทรวงเพื่อพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย (MOU กำหนดจัดขึ้น 24 มีนาคม 2565)
- ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด
- ประชุมบูรณาการความร่วมมือและสร้างกลไกการขับเคลื่อนมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
- ประชุมขับเคลื่อนงาน/ชี้แจงแนวทางและแผนการดำเนินงานขับเคลื่อน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (4D) ศูนย์อนามัย 1-12 และสสม. ทั้งนี้ได้รว่ ม
ขับเคลื่อนผ่านกิจกรรม Play day
- จ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจยั และถอดบทเรียนรูปแบบการยกระดับสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D)
- จัดทำชุดเครื่องมือพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ(4D)
- ประชุมขับเคลื่อนพัฒนาระบบข้อมูลเด็กปฐมวัยร่วมกับเคลือข่าย (1)
ประชุมรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่องานเฝ้าระวัง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
วันที่ 29 ธ.ค. 65 https://bit.ly/3JV2n2a (2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
กำหนดจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย วันที่
19 ม.ค. 65 ผลที่ได้ข้อมูลเด็กได้รบั คัดกรองพัฒนาการและอยู่ในโครงการเงิน
อุดหนุน (เดิม153,525ราย ->ใหม่1,279,690ราย) ได้นำเข้าระบบ HDC และ
ประเด็นที่กระทรวง พม.ขอความร่วมมือ คือการจัดทำคำนิยามให้สอดคล้อง
กัน โดยมีวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล 1) เพื่อชี้เป้าเด็กปฐมวัยได้ 2) เพื่อให้
กลุ่มเด็กที่อยู่ในโครงการหรือระบบสาธารณสุข ได้รบั สวัสดิการอื่นๆ ได้ 3)
การมีข้อมูลเด็กชุดนี้ อพม.จะพยายามช่วยให้เด็กทุกคนเข้าถึงบริการ 4D ซึ่ง
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ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
กลุ่มนี้มีเด็กมากกว่ากลุ่มยากไร้ รายละเอียดชุดรายงาน ประกอบด้วย 6
ประเด็น
 การคลอด: ประวัติฝากครรภ์ ลำดับของทารก น้ำหนักแรกเกิด
 การดูแลทารก: รหัสพยาบาล การดื่มนมแม่
 การได้รับวัคซีน: ได้รับครบตามเกณฑ์อายุที่ควรได้รับ
 การเจริญเติบโต: การชั่งน้ำหนัก ภาวะโภชนาการ
 พัฒนาการ: วัดผลสุดท้าย คัดกรอง สมวัย สงสัยล่าช้า ไม่สมวัย
 สุขภาพช่องปาก: การตรวจตามเกณฑ์อายุ ปราศจากฟันผุ
(3) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุดรายงานในฐานข้อมูล Health data
center วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565
รายการข ้อมูล
1.การฝากครรภ์

่ file ข ้อมูล
ชือ
ANC

2.น้ าหนักแรกเกิด Bweight

3.การดืม
่ นมแม่

Breast_milk

4.การได ้รับวัคซีน Vaccine

5.การชัง่ น้ าหนัก Weight_height
วัดส่วนสูง
6.สูงดีสมส่วน

Proportion

7.คัดกรอง
พั ฒนาการ

Child_Develop_
Screen

8.พั ฒนาการ

Child_Develop

9.คัดกรองช่อง
ปาก

Dental_Screen

10.สุขภาพฟัน

Dental_Result

รหัสข ้อมูล

การแปลผล

0
1
2
0
1
2
0
1
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2

ไม่พบข ้อมูลการฝากครรภ์
ครบตามเกณฑ์ (5 ครัง้ )
ฝากไม่ครบตามเกณฑ์
ไม่พบข ้อมูลน้ าหนัก
น้ าหนักตามเกณฑ์ (>= 2,500 g)
น้ าหนักน ้อย (< 2,500 g)
ไม่พบข ้อมูลดืม
่ นมแม่ตามเกณฑ์
ดืม
่ นมแม่อย่างเดียวตามเกณฑ์ (อย่างน ้อย 6
เดือน)
ไม่พบข ้อมูลวัคซีน
ได ้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์อายุ
ได ้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์อายุ
ไม่พบข ้อมูลน้ าหนักส่วนสูง
พบข ้อมูลน้ าหนักส่วนสูง
ข ้อมูลไม่ครบตามเกณฑ์ เช่น มีน้ าหนัก ไม่มส
ี ว่ นสูง
ไม่สามารถประมวลผลได ้
สูงดีสมส่วน
ไม่สงู ดีสมส่วน
ไม่พบข ้อมูลการคัดกรองตามเกณฑ์อายุ
คัดกรอง (เกณฑ์อายุ 9 18 30 42 60 เดือน)
อายุไม่อยู่ชว่ งคัดกรอง (อายุ <9 เดือน)
ไม่พบข ้อมูลการคัดกรองตามเกณฑ์อายุ หรือ อายุ
ไม่อยู่ชว่ งคัดกรอง (อายุ <9 เดือน)
สมวัย
สงสัยล่าชา้
ล่าชา้

0
1
2
3
0
1
0
1
2

ไม่พบข ้อมูลตามเกณฑ์
พบข ้อมูลตามเกณฑ์ (อย่างน ้อยปี ละ 1ครัง้ )
ไม่มฟ
ี ันขึน
้
ไม่มฟ
ี ันผุ
ฟันผุ
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ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

สรุปการขับเคลื่อนตามแผนการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก
กิจกรรม 5 เดือนแรก ร้อยละ หมายเหตุ
แผน
10
9
MOU 24 มีนาคม
88.9%
2565 ทำให้ไม่สามารถจัด
ผล
8
8
ประชุมภายในได้ตามแผน

3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด download
(moph.go.th)
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ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 2.1
ระดับ
ความสำเร็จ
ของการ
ควบคุม
ภายใน และ
แผนบริหาร
ความ
ต่อเนื่อง
(BCP)

กิจกรรมขับเคลื่อน
Assessment

- ก า ร ร ว บ ร ว ม ข ้ อ มู ล
ร า ย ง า น ก า ร ค ว บ คุ ม
ภายใน และการวิเคราะห์
การควบคุ ม ภายในของ
หน่วยงาน
- มี ก ารวิ เ คราะห์ ท บทวน
สภาวะวิ ก ฤติ / เหตุ ก ารณ์
ฉุ ก เฉิ น ที ่ ส ่ งผลกระทบต่ อ
การดำเนินงานของ
หน่วยงาน ตามเอกสาร
แนบ 4
Advocacy/
Intervention

- กำหนดมาตรการ แนว
ทางการควบคุ ม ภายใน
และจัดทำแผนการ
ขั บ เคลื ่ อ นการควบคุ ม
ภายใน
Management and
Governance

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

1.1 การวิเคราะห์ การควบคุมภายในของหน่วยงาน
ด้านผลผลิตและผลลัพธ์การประเมินความเหมาะสมการควบคุมภายใน
ของหน่ วยงาน 5 องค์ ประกอบ 17 หลั กการ ตามมาตรฐานการควบคุ ม
ภายในภาครัฐ แบบประเมินความพอเพียง ความเหมาะสมของการ
ควบคุมภายใน download (moph.go.th) พบว่า

-

1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- ขาดกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับที่ชัดเจน
และต่อเนื่อง
- ขาดการสร้างแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องต่อความสำเร็จใน
การปฏิบัติตาม
การควบคุมภายใน
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- การระบุความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุมทุกกระบวนการ กิจกรรม/โครงการ
- การประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการดำเนินงาน
และการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการ
เงินยังไม่เพียงพอ
3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- มาตรการการควบคุ ม ภายในที ่ ก ำหนดเป็ น ลายลั ก ษณ์ อ ั ก ษรยั ง ไม่
ครอบคลุมทุกกระบวนการ
ดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ
นางสาวน้ำตาล จบ
ปาน

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

- มีแผน/ผลการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด
- การติดตามประเมินผล
การดำเนินงาน
- มีมาตรฐานการ
ปฏิ บ ั ต ิ ง าน (SOP) ของ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
4) ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร ส ื ่ อ ส า ร ข ้ อ ม ู ล ( Information &
Communication)
- ขาดกระบวนการสื่ อ สารข้ อ มูล ภายในอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และขาด
ช่องทางการสื่อสาร
ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
- ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่อง
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผูบ้ ริหารกรมอนามัย : มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ สามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการ
ดำเนินงาน สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- คณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายในกรม
อนามั ย และผู ้ ต รวจสอบภายในประจำหน่ ว ยงาน : มี ค วามคาดหวั งให้
หน่วยงานมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
- ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ มุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจ
ในกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติอย่างแม่นยำ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว ภายใต้กฎ ระเบียบ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานให้มีความ
ครอบคลุมทุกขั้นตอน
1.2 การวิเคราะห์ทบทวนสภาวะวิกฤติ/เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินงานของหน่วยงาน 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน
และแผน BCP-191064 (moph.go.th)
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ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ งฯ (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการ
ปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขดั ข้องเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ปกติ และ
เหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดำเนินงานและการ
ให้บริการของหน่วยงาน โดยมีกระบวนงานที่สำคัญ ดังนี้

2.1 มาตรการในการดำเนินการแก้ไข
- การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
และหารือถึงแนวทางการแก้ไข
- สื ่ อ สาร ประชาสั มพัน ธ์ ผ่ านช่ องทางต่ าง ๆ ความรู้ พระราชบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับการเงิน ระเบียบ กระทรวงการคลัง กฎ ระเบียบ
- พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในด้านการตรวจสอบภายใน และ
การควบคุมภายใน
download (moph.go.th)
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ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)
1 ครั้ง
(1 ครั้ง)

1 ครั้ง
(1 ครั้ง)

1 ครั้ง
(2 ครั้ง)
ครั้ง
1 ครั้ง
(1ครั้ง)

รายงานผลการดำเนินงาน
3.1 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บุคลากรทุก
กลุ่มงานมี ส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ และควบคุม กำกับติดตามการ
ดำเนินงานร่วมกัน เพื่อลดข้อผิดพลาดหรือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
https://bit.ly/3f8gVxi
- วิเคราะห์ผลการดำเนินงานการ ตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อได้รับทราบปัญหา
และ อุปสรรคในการดำเนิน งานของปีที่ผ่านมาเพื่อ ปรับปรุง พัฒนา การ
ดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น และถูกต้องตามหลัก เกณฑ์กระทรวงการคลัง ด้วย
มาตรฐานและเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
พ.ศ. 2561 https://bit.ly/3JO36SO
- วิเคราะห์ทบทวนสภาวะวิกฤติ/เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน พร้อมจัดทำแผน BCP เพื่อให้บุคลากรใน
หน่วยงาน สามารถปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้
ช่วยลดผลกระทบในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น https://bit.ly/3HOn4uP
- ประชุม/อบรมโครงการพัฒนา ศักยภาพผูต้ รวจสอบภายในประจำ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนา 1 คน
คือ นายอิบรอเฮง เจ๊ะมิ๊ นักวิชาการศึกษา เุ พื่อให้บคุ ลากรในหน่วยงาน
ได้รับความรู้ ทักษะด้าน การตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน
สามารถนำมาปรับใช้ ในการปฏิบตั ิงานได้

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

1 ครั้ง
(1ครั้ง)
4 ฉบับ
(4 ฉบับ)

รายงานผลการดำเนินงาน

- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในประจำ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1)
https://bit.ly/3719Ldo
- ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ ปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบตั ิงาน SOP
3.2 มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด (บันทึกความเห็นชอบ
SOP เพื่อนำ https://bit.ly/3KhsY9c )
(1) มาตรฐานการปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน (SOP) สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
download (moph.go.th)
(2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
download (moph.go.th)

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

4 ฉบับ
(4 ฉบับ)

รายงานผลการดำเนินงาน
(3) มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ (ยืม คืน) และมาตรฐานการปฏิบตั ิงานกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง (SOP) download (moph.go.th)
(4) การปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั ิงานด้านการเงินโดยการกำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยืมเงินราชการ/การส่งใช้ใบสำคัญเงินยืมราชการ
https://bit.ly/3nb4xRK
(5) คู่มือแนวทางปฏิบัติงานของ Child Project Manager [CPM] สำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กhttps://bit.ly/3HQJ9bV
- ประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ
ต.ค.64 https://bit.ly/3uFRT1x พ.ย.64 https://bit.ly/34Jdf38
ธ.ค.64 https://bit.ly/3uvTvuO ม.ค.65 https://bit.ly/3tFkJx2
สรุปการขับเคลื่อนตามแผนการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก
กิจกรรม 5 เดือนแรก ร้อยละ หมายเหตุ
แผน
7
7
100%
ผล
7
7
ผลผลิต
4.1 (1) มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก ครบตามจำนวน
มาตรการที่หน่วยงานกำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน ในระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบัตริ าชการ (2) มี
รายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายใน แก่บุคลากร รอบ 5 เดือน
แรก https://bit.ly/3CpuJ1f

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

4.2 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) หน่วยงาน สถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาต มีวตั ถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมองค์กร และ
สามารถนำไปใช้ในการตอบสนอง และปฏิบตั ิงานในสภาวะวิกฤติหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติการณ์โรค
ระบาด หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการดำเนินงาน หรือไม่สามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง https://bit.ly/3sOTwJ4

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

ตัวชี้วัดที่ 2.2
ระดับ
ความสำเร็จ
ของการ
พัฒนาสถานที่
ทำงาน น่าอยู่
น่าทำงาน มี
ชีวิตชีวา และ
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต

Assessment
หน่ ว ยงานรวบรวมข้ อ มู ล
การดำเนิ น งานสถานที่
ทำงาน น่ า อยู ่ น ่ า ทำงาน
เสริมสร้างคุณภาพชีวติ และ
ความสุ ข ของคนทำงาน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
แ ล ะ ภ า วะ ส ุ ขภา พของ
บุคลากรในหน่วยงาน (โดย
ใช้ แ บ บ ป ร ะ เ ม ิ นภ า วะ
สุขภาพบุคลากรกรม
อนามัย)
Advocacy/
Intervention
นำข้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ จ ากการ
วิ เ คราะห์ ม าประกอบการ
วางแผน เพื ่ อ กำหนด
มาตรการและประเด็ น
ความรู ้ ใ ห้ แ ก่ บ ุ ค ลากรใน
หน่วยงาน
Management and
Governance

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์
การดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
และความสุขของคนทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมานั้น พบว่า
ในรอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2564)
มีผลคะแนนที่ดีขึ้นกว่าในรอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์
2564) โดยมีผลคะแนนดังนี้
1. การสนับสนุนขององค์กร 4.75 คะแนน
2. เกณฑ์สะอาด 10 คะแนน
3. เกณฑ์ปลอดภัย 11.50 คะแนน
4. เกณฑ์สิ่งแวดล้อมดี 8 คะแนน
5. เกณฑ์มีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต ระดับดี 6.7 คะแนน
เกณฑ์มีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต ระดับดีมาก 5.6 คะแนน
จากการประเมินภาวะสุขภาพบุคลากรกรมอนามัย มีบุคลากร 24 คน
ตอบแบบประเมินจำนวน 23 คน (ไม่ได้ตอบ 1 คน เนื่องยังปฏิบัติงานไม่
ครบ 1 ปี) พบว่า บุคลากรมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้มากที่สุด ร้อยละ 52.17
ด้านการออมเงิน มีเงินเก็บออมเพียงเล็กน้อย และมีเงินเก็บออมปานกลาง
ร้อยละ 34.78 ปีพ.ศ. 2564 บุคลากรมีภาวะอ้วนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ
12.98 ส่วน บุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายระดับปกติ ลดลง ร้อยละ 1.74 มี
โรคประจำตัว ร้อยละ 34.8 โดยรวมมีภาวะสุขภาพเป็นปกติเกือบทุกด้าน
ยกเว้นการตรวจคลอเรสเตอรอล ที่มีผลไม่ปกติมากกว่า ร้อยละ 52.94

-

น า ง ส า ว
จรรยมณฑน์ ตั้ง
วิบูลย์สวัสดิ์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน
3.1 หน่วยงานจัดทำ
แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารพั ฒ นา
สถานที่ทำงาน น่าอยู่น่า
ทำงานมี ช ี ว ิ ต ชี ว า และ
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต
ตามผลการวิเคราะห์ ทั้งนี้
ในแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารต้ อ งมี
กิจกรรมสำคัญให้บุคลากร
เข้าร่วม ดังนี้
1. การจัดสิ่งแวดล้อมให้น่า
อยู่ น่าทำงาน เอื้อต่อการมี
สุขภาพดี
2. การตรวจสุขภาพ
ประจำปี
3. การวั ด ดั ช นี ม วลกาย
(BMI)
3.2 การติดตามประเมินผล
การดำเนินงาน
3.3 มีมาตรฐานการ
ปฏิ บ ั ต ิ ง าน ( SOP) ของ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

download (moph.go.th) การบริ โ ภคอาหารส่ ว นใหญ่ ค รบ 3 มื ้ อ การ
ป้องกันการบาดเจ็บจากอุ บัติเหตุจราจร ใช้เข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะขับ
รถยนต์ ร้อยละ 60.87 ไม่เคยดื่มเบียร์เลย คิดเป็นร้อยละ 82.61 และไม่เคย
ดื่มสุราเลย คิดเป็นร้อยละ 86.96 ภาวะความเคลียด พบว่า มีปัญหาการ
นอน มีสมธิน้อยลง หงุดหงิด เบื่อเซ็งเป็นบางครั้ง ส่วนใหญ่ยังคงชอบพบปะ
ผู้คน

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อน
ตั ว ชี ้ ว ั ด การดำเนิ น งานสถานที ่ ท ำงานน่ า อยู ่ น่ า ทำงาน ดั ง ตาราง
download (moph.go.th)

1.3 ทำเนี ย บผู ้ ร ั บ บริ ก าร (C) และผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย (SH) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ 2565
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicatoruseitem%2Fviewfile&file_id=139

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

2 ครั้ง
(1 ครั้ง)
1 ครั้ง
(1 ครั้ง)

1 ครั้ง
(1 ครั้ง)

รายงานผลการดำเนินงาน
2.1 มาตรการและประเด็นความรู้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานที่ทำงาน
น่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ดังนี้ download
(moph.go.th)
- การขับเคลื่อนการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชี วิตชีวา และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
- การส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี
- การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพบุคลากร สถาบันพัฒนาเด็กแห่งชาติ
- การส่งเสริมสุขภาพ อนามัย สิ่งแวดล้อม และความสมดุลในชีวิ ต การ
ทำงาน
3.1 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มี
ชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 download
(moph.go.th)
1. การประชุมคณะ ทำงานการพัฒนา สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่า ทำงาน มี
ชีวิตชีวา และ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต สถาบันพัฒนาอนามัย เด็กแห่งชาติ
2. การประกาศวัฒนธรรมองค์กร
กลุ่มอำนวยการได้จัดทำประกาศวัฒนธรรมองค์กร สถาบันพัฒนาอนามัย
เด็กแห่งชาติ คือ “ใฝ่เรียนรู้ จิตใจดี มีสุขภาพดี” ซึ่งได้จัดทำหนังสือเวียน
แจ้งแต่ละกลุ่มงาน และติดประกาศผ่านบอร์ดข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบ
3. กิจกรรมสวัสดีปีใหม่
กรมอนามัยได้จัดกิจกรรม “ขาล” รับสิ่งดี สวัสดีปีใหม่ 2565 ในวันที่ 7
มกราคม 2565 โดยกิจกรรมจะมีการใส่บาตรอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน
9 รูป ในช่วงเช้า จากนั้นก็จะเป็นการจัดกิจกรรม Walk Rally และในช่วง

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
บ่ายจะเป็นการจับรางวัลแบบออนไลน์เพื่อมอบให้แก่บุคลากรกรมอนามัย
โดยสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และให้
บุคลากรเข้าร่วมตามความสมัครใจ ส่วนสถาบันฯ เองก็ได้มีการจัดกิจกรรม
จับฉลากระหว่างบุคลากรกันเอง ถือเป็นกิจกรรมเล็กๆ ที่มีความสนุกสนาน
เจ้าหน้าที่ได้มสี ่วนร่วม ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน
ภาพกิจกรรมการจับฉลากของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

9 ครั้ง
(4ครั้ง)

4. กิจกรรมอวยพรวันเกิด
บุคลากรสถาบันฯ ได้มีการอวยพรวันเกิดให้แก่ผทู้ ี่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์
2565 ผ่านทางไลน์สถาบันฯ ซึ่งถือเป็นการที่บุคลากรได้มีกิจกรรมร่วมกัน
โดยได้ร่วมกันอวยพรวันเกิดให้เพื่อนที่เกิดในแต่ละเดือนอย่างมีความสุข
และทำให้บุคลากรมีขวัญ และกำลังใจ พร้อมทั้งมีความภาคภูมิใจมากขึ้น

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)
ร้อยละ70
(100%)
ร้อยละ70
(90%)

3 ครั้ง
(3 ครั้ง)

รายงานผลการดำเนินงาน
5. ประเมินภาวะ สุขภาพของบุคลากร สถาบันพัฒนาอนามัย เด็กแห่งชาติ
6. ประเมินคุณภาพ ชีวิตการทำงานของบุคลากรสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ (ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ
ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป) ตอบแบบประเมินคุณภาพชีวิตการทำงานของ
บุคลากรกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านไลน์สถาบันฯ พบว่า มี
บุคลากรตอบแบบประเมิน 20 คน จากบุคลากรทั้งหมด 22 คน คิดเป็นร้อย
ละ 90.91
7. การให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม
และความสมดุลในชีวิตการทำงาน
คณะทำงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม
“ข่าวสารน่ารู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในหน่วยงาน” คณะทำงานจะ
นำความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมและความสมดุลใน
ชีวิตการทำงาน จากช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Infographic บทความ คลิป
วิดิโอ มาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Line Group สถาบันพัฒนาอนามัย
เด็กแห่งชาติ สัปดาห์ละ 1 เรื่อง ซึ่งในเดือนมกราคม 2565 ได้ประชาสัมพันธ์
ทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่
(1) 5 ปัจจัยที่ทำให้คนทำงาน Happy กับงานปัจจุบัน
(2) 5 เทคนิคสร้างสมดุลในการทำงาน
(3) การทำงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Working)
(4) เดินลดอ้วน และออกกำลังกายไล่โรคร้าย

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
(5) How to บริหารสุขภาพจิต

3 ครั้ง
(2 ครั้ง)

8. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจาก Facebook Page ก้าวท้าใจ
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มอำนวยการได้ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจาก Facebook Page ก้าวท้าใจ จำนวน 1 กิจกรรม ทั้งนี้เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปร่วมสนุก ลุ้นรับของรางวัลต่างๆ มากมาย นอกจากนั้น
เจ้าหน้าที่จะได้รับความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ หรือการออกกำลังกาย
จากบทความในเพจ

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)
1 ครั้ง
(1 ครั้ง)

1 ครั้ง
(1 ครั้ง)

100%
(100%)

รายงานผลการดำเนินงาน
9.นโยบายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายหรือกิจกรรมทางกาย
กลุ่มอำนวยการได้จัดทำนโยบายส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม
ซึ่งได้จัดทำหนังสือเวียนแจ้งแต่ละกลุ่มงาน และติดประกาศผ่านบอร์ดข่าว
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
อนามัยให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย
10.การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดของ
บุคลากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ด้วยโปรแกรม CV Risk Score
กลุ่มอำนวยการได้การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือด
หัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ด้วยโปรแกรม CV
Risk Score สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ มีบุคลากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้น
ไป จำนวน 18 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 78.26 จากจำนวนบุ ค ลากรทั้งหมด
สรุปผลในภาพรวม ได้ดังนี้ บุคลากรส่วนใหญ่มีความเสี่ยงต่ำต่อโรค 16 คน
คิดเป็นร้อยละ 88.89 มีความเสี่ยงปานกลางต่อโรค 2 คน คิดเป็นร้อยละ
11.11 และได้วางแผนดูแลสุขภาพ
11. การวัดดัชนีมวลกาย (BMI)
ในวันที่ 6 มกราคม 2565 กลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการวัดค่าดัชนีมวล
กาย (BMI) ให้กับบุคลากรในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ พบว่า ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บุคลากรมีค่าดัชนีมวลกาย ดังนี้
ผอม (0%) ปกติ (65.2%) ท้วม (8.7%) อ้วน (21.7%) อ้วนมาก (4.4%)

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

คะแนน
ร้อยละ

0.1
0.2-0.39

0.2
0.4-0.59

0.3
0.6-0.79

0.4
0.8-0.99

ปัญหาอุปสรรค

0.5
1 ขึ้นไป

การเปรียบเทียบข้อมูล ข้อมูลดัชนีมวลกายบุคลากรสถาบันพัฒนาอนามัย
เด็กแห่งชาติ รอบ 5 เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า บุคลากรที่
มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (BMI 18.50 – 22.90) คิดเป็นร้อยละ 27.87 กับ
ข้อมูลดัชนีมวลกายบุคลากรสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ รอบ 5 เดือน
แรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า บุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
(BMI 18.50 – 22.90) คิดเป็นร้อยละ 65.22
สรุป ในรอบ 5 เดื อ นแรกของปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 บุ ค ลากร
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติเพิ่มขึ้นร้อยละ
37.35 จากรอบ 5 เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 0.5
หมายเหตุ
- บุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 61 คน
- เนื่องจากมีการปรับปรุงส่วนราชการ จึงทำให้บุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี
ทั้งหมด 23 คน

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)
1 ครั้ง
(1 ครั้ง)

รายงานผลการดำเนินงาน
12. การสร้างความรู้ความเข้าใจ เกณฑ์การประเมิน 5 ส และเกณฑ์การ
ประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุข
ของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะกรรมการ
จากกรมอนามัย (ทีมที่ 3) เข้าตรวจประเมินเกณฑ์ประเมิน 5ส. และเกณฑ์
การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
ความสุ ข ของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) โดยใน
รอบนี้เป็นการตรวจเพื่อให้คะแนนจริง ซึ่งจะมีผลต่อคะแนนตัวชี้วัด 2.2 และ
ทางคณะกรรมการฯ ก็ ยั งให้ ข ้ อ เสนอแนะต่ อ หน่ ว ยงานเพื ่ อ ให้ เ กิ ด การ
ดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และเอื้อต่อการมีสุขภาพดี
ของบุคลากรทุกคน รวมถึงให้บุคลากรตระหนักและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ
ของตนเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)
2 ครั้ง
(2 ครั้ง)

2 ครั้ง
(2 ครั้ง)

รายงานผลการดำเนินงาน
13. การประชาสัมพั นธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการทำงาน

14.ตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
และความสุขของคนทำงาน ภายในหน่วยงาน
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ ห้องประชุมกลุ่ม
อนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 6 กรมอนามั ย
คณะกรรมการประเมินผลสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน มีช ีวิตชีวา และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมอนามัย (ทีมที่ 3) เข้าตรวจเกณฑ์ 5ส และเกณฑ์
สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของ
คนทำงาน ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ การตรวจในครั้งนี้เป็น
เพียงการตรวจเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งทางกรรมการได้ให้คำแนะนำและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้สถาบันฯ ได้ทำการปรับปรุงบริเวณสถานที่ทำงานให้มี
ความสะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่าเดิม

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตมี download (moph.go.th)

สรุปการขับเคลื่อนตามแผนการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก
กิจกรรม 5 เดือนแรก ร้อยละ หมายเหตุ
แผน
14
14
100%
ผล
14
14

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 2.3
ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ

กิจกรรมขับเคลื่อน
Assessment
- มีบทวิเคราะห์
สถานการณ์ของตัวชี้วัด
- มีการใช้ข้อมูล/
สารสนเทศ
Advocacy/
Intervention
มีการกำหนดมาตรการและ
ประเด็ น ความรู ้ ท ี ่ ใ ห้ แ ก่
ผู้รับบริการ ( C ) / ผู้มีส่วน
ได้ ส ่ ว นเสีย (SH) เพื ่ อ การ
ขั บ เคลื ่ อ นการดำเนิ น งาน
ตัวชี้วัด
Management and
Governance
- มีแผนการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวชี้วัด
- มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
(SOP) / โครงการที่
เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
1.1 วิเคราะห์สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันพัฒนาอนามัย
เด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 download (moph.go.th)
พบว่า สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง
ทุกปี และมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ(งบดำเนินงาน) ในไตรมาสที่ 4 ปี
2562 – 2564 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดไว้ แนวโน้นการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 สถาบันฯได้เบิกจ่าย
งบประมาณในแต่ละไตรมาสเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายกรมอนามัยคิด
เป็นร้อยละ ดังนี้
การเบิกจ่ายเทียบเป้าหมาย
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ปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย พบว่า
- การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการเกิดความล่าช้าเนื่องจากมีการจัดทำเอกสารที่
ไม่ถูกต้องทำให้ต้องมีการแก้ไข ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่ได้ตามแผนที่กำหนด
ไว้
- สถานการณ์โควิดทำให้บางกิจกรรม เช่นการประชุม อบรม นิเทศติดตาม
งาน ไม่สามารถดำเนินการ เบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้
- การดำเนินงานในบางโครงการมีการประมาณการมากเกินกว่าที่ใช้จ่ายจริง
ทำให้มีการเบิกส่งคืนเงิน งบประมาณหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเกิน20% โดยเงิน
ดังกล่าวเมื่อถูกดึงกลับเข้าไปในระบบงบประมาณส่งผลทำให้ผลการเบิกจ่าย
ของสถาบันฯ ลดลง

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ปัญหาที่พบ
นางสาวศิร
การเบิกจ่ายไม่ได้ ประภา
ตามเป้า
สายสวาท
- กลุ่ม วนถ. ทำ
คลิปวีดีโอส่งมอบ
งานไม่ทนั ได้ทำ
หนังสือแจ้ง
ค่าปรับ
- บรย.ใบเสร็ จ
ทางผู้รับจ้างออก
ไม่ ถ ู ก ต้ อ ง ผู ้ รั บ
จ้ า งออกในนาม
มหาลัย
ข ้ อ แ น ะ น ำ ที่
ประชุม
1. ข อ ใ ห ้ เ ป็ น
บทเรียนการ
ประสานผู้รับจ้าง
ออกใบเสร็ จตาม
สัญญาจ้าง

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

2.1 กำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
เบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติในปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ตามแนวทาง PIRAB ดังนี้
1. การตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ
2. กระตุ้นการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
4. เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
5. ให้ความรู้เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงินและพัสดุ
6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระเบียบการเงินและพัสดุ
2.2 ประเด็นความรู้ที่ใช้ในการสื่อสารให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานและผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย
- มีการแจ้งเวียนคู่มือ องค์ความรู้ในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่และสามารถนำไปใช้ในการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินและจัดซือ้ จัดจ้าง
ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
- มีการทำแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการด้านการเงินและพัสดุ
โดยให้เจ้าหน้าที่สถาบันตอบ แบบประเมินความพึงพอใจ และนำมาสรุปเพื่อ
ปรับปรุงการให้บริการ
3.1 แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- มีชื่อกิจกรรม แผนการขับเคลื่อนมาตรการ แผนการขับเคลื่อนประเด็น
ความรู้ เป้าหมาย กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

2. ผลการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน
กิจกรรม

1.ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการ
เร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบรบจ.1)
3.ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้
4.ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่าย

เป้าหมาย

ผลดำเนินการ

1 ฉบับ

1 ฉบับ

8 ครั้ง

4 ครั้ง

1 ครั้ง
4 ครั้ง

1 ครั้ง
2 ครั้ง

สรุปการขับเคลื่อนตามแผนการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก
กิจกรรม 5 เดือนแรก ร้อยละ หมายเหตุ
แผน
4
4
100%
ผล
4
4

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
https://bit.ly/3sqPkOe

4. มี SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ https://bit.ly/3Jhcc9s
5. มีรายงานการติดตามการดำเนินงาน ตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้น
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือน ถัดไป
ต.ค.64 https://bit.ly/3uFRT1x
พ.ย.64 https://bit.ly/34Jdf38
ธ.ค.64 https://bit.ly/3uvTvuO
ม.ค.65 https://bit.ly/3tFkJx2
6. มีรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)
พ.ย. 64 https://bit.ly/3tb1H2R (เบิกจ่าย 2.76% เป้าหมาย 19.0%)
ธ.ค. 64 https://bit.ly/3HNAQho (เบิกจ่าย 7.67% เป้าหมาย 32.0%)
ม.ค. 65 https://bit.ly/3gwfv0r (เบิกจ่าย 10.89% เป้าหมาย 40.0%)
ก.พ. 65 https://bit.ly/3hJIfDw (เบิกจ่าย 40.4% เป้าหมาย 48.0%)
7. ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่าย
ม.ค.65 https://bit.ly/3CltxMs
ก.พ.65 https://bit.ly/3CpDlVD

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

ตัวชี้วัดที่ 2.4 Assessment
1.1 ผลการวิเคราะห์
ระดับ
สถานการณ์ของตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
และความรู้ที่นำมาใช้
ของการเป็น
ประกอบการวิเคราะห์
องค์กรแห่ง
(0.75)
การเรียนรู้
1.1.1 ผลผลิต/ผลลัพธ์
(LO)
ระดับ Le (Level) ของผล
การดำเนินการในปัจจุบัน
- เอกสารแสดงรายการ
ผลงานการจัดการข้อมูล
และความรู้ของหน่วยงาน
เพื่อการบริหารจัดการให้
หน่วยงานมีความรู้สำคัญ
อย่างเป็นระบบและพร้อม
ใช้งาน โดยสอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน
- เอกสารสรุปผลการ
วิเคราะห์ GAP ข้อมูลและ
ความรู้ที่สำคัญและ
จำเป็นต่อภารกิจ
หน่วยงาน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ที่
จากรายงานการวิเคราะห์ ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) การดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนางานวิชาการของ
สถาบันพัฒนา อนามัยเด็กแห่งชาติ มีความก้าวหน้าและมีผลผลิตทางวิชาการ
เพิม่ ขึ้น และสามารถนำเสนอและเผยแพร่งาน ทางวิชาการในเวทีระดับกรมได้
แต่การเผยแพร่ผลงานในระดับที่สูงขึ้นไปยังน้อย รวมถึงการส่งผลงานวิชาการ
เข้ารับรางวัลในระดับต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพของบุคลากร และการ
สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ มีคุณภาพซึ่งจะช่วยให้ผลงานได้เผยแพร่งาน
ในระดับสูงได้เพิ่มขึ้นและเกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวาง download
(moph.go.th)
ความรู้ที่นำมาใช้
1. ตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ สู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้
2. แนวทางการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. หลักจริยธรรมการทำวิจัยในคน
4. จริยธรรมการวิจัย
5. R2R : Routine to Research สยบงานจำเจด้วยการวิจัย สู่โลกใหม่ของ
งานประจำ
1.2 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บุคลากรของหน่วยงาน
- การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเข้ารับการศึกษา
อบรมการจัดการความรู้และการด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

1. สถานการณ์ นางเปรมฤทั ย
การแพร่ระบาด เกตุเรน
ของเชื้อโควิด-19
ส่งผลให้ต้อง
เลื่อนเวลาด
าเนินการวิจัย
ออกไป การ เก็บ
ข้อมูลล่าช้า
2. ผู้วิจัยไม่มีเวลา
ทำงานวิจัยอย่าง
เต็มที่ เนื่องจากมี
หน้าที่ที่
รับผิดชอบควบคู่
กัน ทำให้เกิด
ความเครียด ไม่
อยากดำเนินการ
ต่อ ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการ
ดำเนินงานวิจัย
ให้สำเร็จ
ขอชืน่ ชม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน
- เอกสารแสดงรายการ
ข้อมูลความรู้ที่นำมาใช้
ประกอบการวิเคราะห์
สถานการณ์ เพื่อกำหนด
แนวทางการขับเคลื่อน
การดำเนินงานวิชาการ,
GAP ข้อมูลและความรู้ที่
สำคัญและจำเป็นต่อ
ภารกิจหน่วยงาน
1 . 2 ผ ล ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย เพื ่ อ ขั บ เคลื ่ อน
ตัวชี้วัด (0.25)
เอกสารแสดงถึ งความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อข้อมูลและความรู้ที่
สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจ
หน่วยงาน
Advocacy/
Intervention
2.1 ข้อมูลการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ
PIRAB (0.5)

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
- ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านการศึกษาวิจัย และด้านสถิติ ใน
หน่วยงาน
3. การสนับสนุนให้บุคลากรได้น าเสนอและเผยแพร่ผลงานในระดับสูงขึ้น
รวมถึ ง การส่ ง ผลงานเข้ า สู ่ เ วที ก ารประกาศในระดั บ ต่ า งได้ เ พิ ่ ม ขึ้ น
download (moph.go.th)
2.1 มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ download (moph.go.th)
- พัฒนาทีมขับเคลื่อน งานพัฒนาวิชาการใน หน่วยงานอย่าง ต่อเนื่อง
- เพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัยและการจัดการความรู้
- ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการ
- สนับสนุน ส่งเสริมการนำเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิชาการ และการนำไปใช้
ประโยชน์
- กำกับ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าตามแผน
2.2 ประเด็ น ความรู ้ ท ี ่ ใ ห้ แ ก่ ผ ู ้ ร ั บ บริ ก าร ©/ ผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย (SH)
download (moph.go.th)

ปัญหาอุปสรรค
1. เรื่องวิจัยขอ
เป็นกำลังใจใน
การจัดทำอย่าง
ต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน
- มีเอกสารแสดง
มาตรการเพื่อการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
วิชาการของหน่วยงานให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ตามกลยุทธ์ PIRAB พร้อม
เหตุผลประกอบในการ
กำหนดมาตรการ
2.2 ประเด็นความรู้ที่ ให้ แ ก่
ผู้รับบริการ (C)/ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (SH) (0.5)
- มี เอกสารสรุปประเด็น
ความรู้ที่ให้แก่บุคลากรเพื่ อ
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
วิชาการของหน่วยงานให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อม
เหตุผลประกอบในการกำหนด
ประเด็นความรู้
Management and
Governance
3.1 มีแผน/ผลการขับเคลื่อน
การดำเนินงานตัวชี้วัด
(0.5)

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
ความต้องการ/ ความคาดหวัง
1. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เข้ารับการศึกษา อบรมการจัดการความรู้และการด าเนินการ
วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล
2. ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านการศึกษาวิจยั และด้านสถิติใน
หน่วยงาน
3. การสนับสนุนให้บุคลากรได้น าเสนอและเผยแพร่ผลงานในระดับสูงขึ้น
รวมถึงการส่งผลงานเข้าสู่เวทีการประกาศในระดับต่างได้เพิ่มขึ้น
4. การดำเนินงาน ส่วนกลางเน้นการทำงานบูรณาการให้เป็นรูปธรรม
5.ด้านกำลังคน พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรทางการ
แพทย์ ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็กรวมถึงการกำกับติดตามเยี่ยม
เสริมพลังเพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงาน
6. เทคโนโลยีสนับสนุนเทคโนโลยีมาช่วยในการส่งเสริมงานพัฒนาการเด็ก
เช่น การใช้ Application การทำช่อง YouTube Chanel การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social เช่น Facebook Line เป็นต้น เพื่อให้ทัน
กับยุคสมัยและตอบโจทย์กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง
3.1 มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
- มีแผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และแผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สำคัญและ
จำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

มีแผนปฏิบัติการ
ดำเนิ นงานวิ ชาการของ
หน่ วยงานให้ เป็ นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และแผน
ดำเนิ น การสร้ า งหรื อ
พ ั ฒนาผลงานว ิ จ ั ย/
นวั ตกรรมที ่ สำคั ญและ
จ ำ เ ป ็ น ต ่ อ ภ า ร กิ จ
หน่วยงาน
- มี ก ารขั บ เคลื ่ อ นงาน
เ ป ็ น ไ ป ต า ม แ ผ น ที่
กำหนดไว้
3.2 มีรายงานการติดตามการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำ
รับรองฯ ทุกเดือน และนำ
ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงานตามแผน
ภายในวันที่ 10 ของเดือน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการและสร้างหรือ
ถัดไป (0.25)
พัฒนางานวิจัยฯ https://bit.ly/3CoJscS
3.3 ม ี ม า ต ร ฐ า น ก าร
- มีการขับเคลื่อนงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
1
ปฏิ บ ั ต ิ งานการขั บ เคลื ่ อ น
การดาเนินงานวิชาการของ กระบวนงาน
1
หน่ ว ยงานให้ เ ป็ น องค์ ก ร
กระบวนงาน
แห่งการเรียนรู้ (SOP) (0.25)
-

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

2. กำหนดแผนงานการขับเคลื่อนฯ แผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการ ของ
1
หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กระบวนงาน
https://bit.ly/3JVetZ8
1
กระบวนงาน

3. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนฯ และติดตามการ
1
ดำเนินงาน
กระบวนงาน
เดือนธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนา
1
ศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรม และประชุมการจัดการความรู้ที่สำนักผู้
กระบวนงาน
ทรงจัดขึ้น จัดทำรายละเอียดการขอสมัครรางวัล TPSA โดยสมัคร ออนไลน์
ไม่เกินวันที่ 10 มกราคม 2565
กระบวนงาน

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
เดือนมกราคม 2565 นำเสนอผลงานวันที่ 14 มกราคม 2565 เข้าร่วมประชุม
หารือ การพิจารณาตัวชี้วัดเพื่อส่งสมัครรางวัล PMQA สถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ ได้นำเสนอ เรื่อง พัฒนาบทเรียน e-learning DSPM
โดย นางสาวเปรมฤทัย เกตุเรณ https://bit.ly/35WjRvD

- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนฯ
1
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ได้พัฒนางานวิจัยเพื่อเป็นสร้าง
กระบวนงาน
องค์ความรู้และเพื่อขับเคลื่อนพัฒนางานด้านเด็กปฐมวัยและคณะกรรมการ
1
กระบวนงาน
กพว. หน่วยงานได้พิจารณาส่งขอจริยธรรมการวิจัย 2 เรื่อง ดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยประเทศ ไทย (Reflectiveness Modified English Learning
in early childhood center in Thailand) (รหัส โครงการ 522) ซึ่งผ่าน
การพิจารณารับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย กรม
อนามัย เมื่อ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 และกำลังดำเนินการเก็บข้อมูลตาม
ระเบียบวิธีวิจัย

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
2. ถอดบทเรียนการยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) อยู่ใน
ขั้นตอนการยื่นขอรับรอง การพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ของกรมอนามัย
https://bit.ly/3tH3YRY
3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การขับเคลื่อนตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จ
ของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
download (moph.go.th)

สรุปการขับเคลื่อนตามแผนการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก
กิจกรรม 5 เดือนแรก ร้อยละ หมายเหตุ
แผน
4
4
100%
ผล
4
4

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

ตัวชี้วัดที่ 2.5
ร้อยละการ
ดำเนินงาน
แผนปฏิบัติ
การระดับ
หน่วยงาน
ประจำปี
งบประมาณ
พ.ศ.2565

Assessment
- เอกสารแสดงข้อมูลผลการ
ดำเนินงาน
ตาม
แผนปฏิบตั ิการของหน่วยงาน
รอบ 6 เดือนหลังใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(0.3 คะแนน)
- เอกสารสรุปผลการ
วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่
อาจทำให้การขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการประจำปีของ
หน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมาย
(0.4 คะแนน)
- มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีหน่วยงาน ในระบบ
DOC ต า ม ก ร อ บ ว ง เ งิ น
งบประมาณที ่ ห น่ ว ยงาน
ได ้ ร ั บการจั ดสรร (0.3
คะแนน)
Advocacy/
Intervention
- มีการบริหารความเสี่ยง
โครงการตามแผนปฏิบัติ
การหน่วยงาน โดยจัดทำ

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
1.1 จากสถานการณ์การดำเนินงานของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติได้
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลการดำเนินตาม
แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามแผนฯ ที่กำหนดไว้โดยแผนที่กำหนดไว้ จำนวน
783 กิจกรรม แต่ดำเนินการได้ จำนวน 704 กิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 89.91
มีกิจกรรมที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน คิดเป็น ร้อยละ 10.09 เมื่อดู ผลการ
ดำเนินตามแผนรายเดือน กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่
กำหนดไว้คือ การจัดประชุม การนิเทศติดตาม และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
บริหารงาน บางรายการ ซึ่งผู้รับผิดชอบงานคาดหวังว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จะดีขึ้น ทำให้สามารถจัดประชุม
แบบ on site ได้ และลงพื้นที่นิเทศ ติดตามได้ จึงยังคงกิจกรรมดังกล่าวไว้
ในแผน จนถึงไตรมาสที่ 4 ซึ่งสุดท้ายไม่สามารถดำเนินการได้ จึงทำให้
กิจกรรมนี้ไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งมีการปรับแผนนำมาใช้ดำเนินกิจกรรมอื่น
ประมาณปลายเดือน กค. 64 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี -64-สพด-กพร
(1)แก้ไขdocx.docx (live.com)
1.2 การวิเคราะห์ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการขับเคลื่อนงาน
ตัวชี้วัด ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบั น พั ฒ นาอนามั ย เด็ ก แห่ ง ชาติ วิ เ คราะห์
ผู้รับบริการ-KPI-25-ปี-65-สพดdocx.docx (live.com)
- อยากให้มีการคืนข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รายไตร
มาส ให้กลุ่มฯ รับทราบ
- เสนอให้การประชุมประจำเดือน ของ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ต้องมีวาระการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2565 เป็น
วาระประจำทุกครั้งของการประชุม

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ
- บางกิจกรรมไม่ นายสุทิน ปุณฑริก
เป็นตามแผน เช่น ภักดิ์
ประชุม 6
กระทรวง ต้อง
เลื่อนไปตาม
กิจกรรม MOU 6
กระทรวง

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน
แผนความเสี่ยงของ
โครงการที่มีวงเงิน
งบประมาณ 500,000 บาท
ขึ้นไป ครบทุกโครงการ
(0.5 คะแนน)
- มีเอกสารแสดงมาตรการ
เพื ่ อ การขั บ เคลื ่ อ นการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การของหน่วยงาน โดยใช้
ก ล ย ุ ท ธ ์ PIRAB พ ร ้ อ ม
เหตุ ผ ลประกอบในการ
ก ำ ห น ด ม า ต ร ก า ร (0.5
คะแนน)
Management and
Governance
- มีการกำกับ ติดตามผล
การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของ
หน่วยงาน และปรับ
แผนปฏิบัติการในระบบ
DOC ให้เป็นปัจจุบัน (0.3
คะแนน)

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
- เสนอให้มีการทบทวนหา GAP การดำเนินงาน ปี ละ 2 ครั้ง (5 เดือนแรก
ตค. 64 - กพ. 65 และ 5 เดือนหลัง มีค. - กค. 65)
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicatoruseitem%2Fviewfile&file_id=215
มาตรการการขับเคลื่อนงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี 2565
1. มาตรการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
2. มาตรการการสื ่ อ สารเพื ่ อ การกำกั บ และติ ด ตามการดำเนิ น งาน
Advocate (ชี้นำ สื่อสาร)
3.1 แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารประจำปี 2565 ได้ บ ั น ทึ ก เข้ า ระบบ DOC แล้ ว
https://doc.anamai.moph.go.th จ ึ งไ ด ้ จ ั ด ทำ แ ผนสนั บ สนุ น การ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด ขึ้นดังนี้

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

- มีเอกสารการอนุมัติปรับ
แผนปฏิบัติการของ
1 รายการ
หน่วยงานที่มีการอัพเดตใน (1 รายการ)
ระบบ DOC (0.3 คะแนน)
- มีรายงานความก้าวหน้ า
6 ครั้ง
ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น ต า ม (4 ครั้ง)
แผนปฏิ บั ติ ก ารหน่ ว ยงาน
ในการประชุมประจำเดือน
ของหน่ ว ยงานทุ ก เดื อ น
และนำขึ ้ น เว็ บ ไซต์ ของ
หน่วยงาน ภายในวันที่ 10
ข อ ง เ ด ื อ น ถ ั ด ไ ป (0.4
2 ครัง้
คะแนน)
(1 ครัง้ )

รายงานผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน
- วิเคราะห์ ทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ดังสรุปรายงาน
ของตัวชี้วัดข้างต้น รายละเอียดดัง Link แนบ วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี64-สพด-กพร(1)แก้ไขdocx.docx (live.com)
- ติ ด ตามความก้ า วหน้ า การดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ผ่านการประชุม
ประจำเดือนของ สถาบันฯ
ต.ค. 64 https://bit.ly/3zH63Qs
ธ.ค.64 https://bit.ly/3tcKYML
ม.ค.65 https://bit.ly/3uEHyTJ
ก.พ.65 https://bit.ly/3IR4HGH
- ประชุมพิจารณาหา GAP การดำเนินงานของตัวชี้วัดร้อยละการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ก.พ.65 https://bit.ly/3tDtx6w สรุป Gap การดำเนินงานรอบ 5 เดือน
แรกดังนี้
(1) การส่งมอบงานของผู้รับจ้างในการผลิต คลิปวีดีโอ ไม่สามารถส่งได้ตามที่
กำหนดไว้ในสัญญาจ้างเนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 ทำให้หาผู้แสดงและ
สถานที่ถ่ายทำได้ยาก
แนวทางการแก้ไข : เสนอให้การจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 5 เดือนหลัง ซึ่งยังมี
จำนวน 1 รายการที่จะดำเนินการในเดือน มีค. ได้แก่ การจัดทำชุดของขวัญ
4D ให้กำหนดในสัญญาจ้างให้แบ่งจ่ายเงินงบประมาณ เป็น 2 งวด เพื่อจะ
ทำให้มียอดเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้เป็นบางส่วน

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

4 ครั้ง
(2 ครั้ง)ง)

ตัวชี้วัดที่ 2.6 Assessment
1.รายงานการประชุม
ระดับ
วิเคราะห์ ทบทวน
ความสำเร็จ
สถานการณ์ ปัญหาการ
ดำเนินงานคุณธรรมและ
ของการ
ความโปร่งใสของ
ดำเนินงาน
หน่วยงาน โดยวิเคราะห์
คุณธรรม
gap 1 ประเด็นจาก
คะแนนการรับรูผ้ ู้มีส่วน
และความ
ได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
โปร่งใส (ITA) (0.5 คะแนน)

2. รายงานผลการวิเคราะห์
Gap ปัญหา การ
ดำเนินงานคุณธรรม
ความโปร่งใสของ
หน่วยงาน โดยมี

รายงานผลการดำเนินงาน
(2) เอกสารการส่งมอบงานจัดซื้อจัดจ้างมีความผิดพลาด มีการแก้ไขทำให้
เสียเวลาในการแก้ไขส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า
แนวทางการแก้ไข : ให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผู้รับจ้างให้ละเอียดเกี่ยวกับการ
จัดทำเอกสารการส่งมอบงาน
- แจ้งคืนข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2565 รายไตร
มาสให้กลุ่มงานรับทราบ ในการประชุมกลุ่มงาน
สรุปการขับเคลื่อนตามแผนการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก
กิจกรรม 5 เดือนแรก ร้อยละ หมายเหตุ
แผน
4
4
100%
ผล
4
4
1. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา การดำเนินงานคุณธรรมความ
โปร่งใส สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 (รอบ 5 เดือนแรก) download (moph.go.th)
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติได้ใช้กระบวนการตามแนวทางการ
ดำเนินงาน ITA วัดการรับรู้ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal
Integrity and Transparency Assessment : IIT) มาใช้วัดผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในหน่วยงานครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ เพื่อประเมินการรับรู้ผมู้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง เพื่อนำผลการประเมินการ
รับรู้มาปรับปรุง พัฒนาวิเคราะห์ Gap หรือโอกาสในการพัฒนา ให้
หน่วยงานสามารถพัฒนากลไก มาตรการ ในการดำเนินงานคุณธรรม ความ
โปร่งใส และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบตั ิงานที่ดี เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือ
ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงาน ดังนั้น จึงรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา (ปี
2562 - 2564) เพื่อทบทวน วิเคราะห์ เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน และ
สะท้อนถึงการตอบสนองและความคาดหวังของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายใน

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

-

นางสาวน้ำตาล จบ
ปาน

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน
องค์ประกอบของข้อมูล
ดังนี้
2.1 ผลผลิตและผลลัพธ์
การดำเนินงาน ระดับ C
(Comparisons) การ
เปรียบเทียบ ผล 3 ปี
ย้อนหลัง T (Trends)
แนวโน้ม (0.25)
2.2 ข้อเสนอแนะของผู ้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (0.25)
Advocacy/
Intervention
1.กำหนดมาตรการ กลไก
การดำเนิ น งาน รอบ 5
เดื อ นแรก ที ่ ส อดคล้ อ ง
ตาม กลยุ ท ธ์ PIRAB
พร้อมเหตุผลประกอบใน
การกำหนดมาตรการ
แ ล ะ เ ช ื ่ อ ม โ ย ง กั บ
หลั ก เกณฑ์ ก ารเปิ ด เผย
ข้ อ มู ล สาธารณะ OIT
(0.5)
2. สรุปประเด็นความรู้ แ ก่
C/SH เพื ่ อ ขั บ เคลื ่ อ นการ
ดำเนินงาน (0.5)

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

2. รายงานผลการวิเคราะห์ Gap ปัญหา การดำเนินงานคุณธรรมความ
โปร่งใสของหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบของข้อมูลดัง Link download
(moph.go.th) หน้า 4

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน
Management and
Governance
1. มีแผนการดำเนินงาน
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) ตาม
เอกสารแนบ 1 และ 2
(0.5)
2. มีการขับเคลือ่ นงานเป็นไป
ตามแผน ที่กาหนด
(0.25)
3. มี ร ายงานการกำกั บ
ติดตามการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดคำรับรองฯ ทุก
เดื อ น และนำขึ ้ น เว็ บ ไซต์
ของหน่วยงาน ภายในวันที่
10 ของเดือนถัดไป (0.25)

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
3. ข้อเสนอแนะของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ดำเนินการสำรวจข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ภายในหน่วยงาน จากการประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใสของบุคลากรต่อหน่วยงานตนเอง ประจำปี 2562 2564 เพื่อนำข้อเสนอแนะมาประกอบการวิเคราะห์ความต้องการหรือ
ความคาดหวังของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนา กำหนด
มาตรการ กลไกการการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
บุคลากรในหน่วยงาน ดังนี้
- ผู้บริหารทุกระดับต้องปฏิบัตติ นเป็นต้นแบบที่ดีในการดำเนินงานคุณธรรม
จริยธรรม มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่ชัดเจน
- ควรมีการสื่อสารการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึงทั้ง
องค์กร
- เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณได้
- มีการส่งเสริมให้ความรู้กับบุคลากรอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับแผนป้องกันการ
ทุจริต
- มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ที่บคุ ลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการคิดและ
ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
4. สรุปประเด็นความรู้แก่ C/SH เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน (0.5)
- มีแผนการดำเนินงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(OIT) download (moph.go.th) ดำเนินการภายใต้แผนปฏิบตั ิการ
ป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สถาบันพัฒนาอนามัย
เด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ผลผลิต มีจำนวนผลผลิตตามแผนการดำเนินงานและมาตรการที่กำหนด
(1) หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์ OIT
ที่กำหนด (เอกสารแนบ 1) https://bit.ly/3tMi709

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อ
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9

มาตรการOIT (ข้อมูลพื้นฐาน)

โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับ ติดตามการ
ดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี
O10 รายงานผลการ ดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำป

ข้อ

มาตรการOIT (ใช้จ่าย
งบประมาณ)

มี










O3
O4
O5
O6

ไม่มี

หมายเหตุ



มี

O1 แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี 
O2 รายงานการ กำกับติดตาม การใช้จา่ ย 
งบประมาณ ประจำปี
รายงานผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
ประจำปี
แผนการจัดซื้อ จัดจ้างหรือ แผนการ
จัดหาพัสดุ
ช่องทางการรับ ฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วน ร่วม

ปัญหาอุปสรรค






ไม่มี

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

(2) มีเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 5 เดือนแรก (เอกสาร
แน3)
แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วดั ที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือน
แรก) หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ https://bit.ly/3hX8E0I
กิจกรรม

เป้าหมาย

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจริยธรรมประจำ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงาน

1 ครั้ง

ผล
ดำเนินการ
1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ที่ 2.6
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใส (IITA) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
กิจกรรมรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำเดือน
สื่อสารผ่านช่องทางการที่บุคลากรในหน่วยงาน
สามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ การดำเนินงาน
สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน แลกเปลีย่ นข้อมูล
และให้ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการใช้จ่าย
งบประมาณ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการเบิกจ่าย
งบประมาณ/การยืมเงินราชการ
ประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชีว้ ัดฯ
ประจำเดือน

1 ครั้ง

1 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

2
ช่องทาง

2 ช่องทาง

1 ฉบับ

1 ฉบับ

4 ครั้ง

4 ครั้ง

หมาย
เหตุ

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม

สรุปการขับเคลื่อนตามแผนการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก
กิจกรรม 5 เดือนแรก ร้อยละ หมายเหตุ
แผน
7
7
100%
ผล
7
7

รายงานการกำกับติดตาม ต.ค.64
คำรั บ รองปฏิ บ ั ติ ราชการ พ.ย.64
2565
ธ.ค. 64
ม.ค.65

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 https://bit.ly/3uKjA9H
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 https://bit.ly/34r9cZ6
วันที่ 5 มกราคม 2565 https://bit.ly/3swqyMI
วันที่ 26 มกราคม 2565 https://bit.ly/3sZ78l6

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

วาระที่ 5 อื่น (ถ้ามี)
5.1 การนัดประชุมติดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ขอนัดวันที่ 25 มีนาคม 2565
เวลา 13.00 – 16.00 น. เป็นระบบออนไลน์
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม 15.30 น.
นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้บันทึกการประชุม
นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ภาพกิจกรรม

