รายงานการประชุมติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือนพฤษภาคม 2565
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.50 น.
ประชุมออนไลน์ https://meet.google.com/acy-dwkt-dka
....................................
ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์
1. นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ
1. แพทย์หญิงธนิกา สุจริตวงศานนท์
2. นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์
3. นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู
4. นางเปรมฤทัย เกตุเรน
5. นางสาวเขมิกา ฉัตรก้องภพ
6. นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ
7. นางสาวไพลิน วิญญกูล
8. นางสาวเบญจพร กุศลปฏิการ
9. นางสาวกัลยา สุนทรา
10. นางสาวน้ำตาล จบปาน
11. นางสาวศิรประภา สายสวาท
12. นางสาวมานิ เนกขัมม์
13. นางสาวชาณิภา เจริญรัตน์
14. นางสาวจรรยมณฑน์ ตั้งวิบูลย์สวัสดิ์
15. นางสาวชลิตา ต่ายคำ
16. นางสาวกมลวรรณ สุขเลิศ
17. นางสาวอรษา ภู่หนู
18. นางพัณวดี ประจำถิ่น

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักจิตวิทยาชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้ประสานโครงการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เลขานุการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

เริ่มประชุม 09.30 น.
วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
-

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม : รับรองการประชุมครั้งที่ 4/2565 เดือนเมษายน 2565 วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
วาระที่ 3 เพื่อทราบ
3.1 การรายงานความก้าวหน้าในแต่ละเดือน
นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ แจ้งให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลักรายงานให้ตรงกับแผนการดำเนินงาน หาก
กิจกรรมใดไม่ตรงตามแผนขอให้ชี้แจงเหตุผลในเวทีประชุมติดตาม กพร.ทุกเดือน และทำอนุมัติปรับแผนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเสนอผู้อำนวยการทราบ
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 ำมาใช้
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) เน้นการเข้าถึงบริการให้
เด็กได้รับโอกาสในการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการ ในปี 2565 รอบ 5
เดือน พบว่า ความครอบคลุม เท่ากับ ร้อยละ 82.3 และยังพบว่าเด็กไม่ได้เข้า
สู่ระบบบริการ (ประเด็น LOSS) ร้อยละ 17.7 เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
รอกระตุ้นและติดตามภายใน 30 วัน เท่ากับ 98.0 สำหรับเด็กมีพัฒนาการ
สงสัยล่าช้า ร้อยละ 25.0 (ณ วันที่ 26 พ.ค.65) และการส่งต่อเด็กพัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการคัดกรองด้วย TIDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น ส่วนใหญ่เด็ก
มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า ทั้งการใช้ภาษาและการเข้าใจภาษา และส่งต่อ
กรมสุขภาพจิต จำนวน 2,134 ราย เพื่อเข้าสู่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กและ
สร้ า งวิ น ั ย เชิ ง บวกให้ ค รอบครั ว มี ส ่ ว นร่ ว มด้ ว ย โปรแกรม Triple-p :
Preschool Parenting Program สำหรั บ IQ ระดั บ สติ ป ั ญ ญาและความ
ฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทย โดย ปี 2564 ภาพรวม IQ =102.78 และ EQ
=83.4 กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการสำรวจทุกๆ 5 ปี
(ประชุมสรุปตรวจราชการรอบที่ 1)

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ
1. การคัดกรอง นางเปรมฤทัย เกตุ
ลดลงเมื่อเทียบ เรน และนางสาว
กับปีที่ 2564
พิ ช ชานั น ท์ ทอง
2. สถานการณ์โค หล่อ
วิด-19 จึง
จำเป็นต้องขยาย
ให้บุคลากร
ทางการแพทย์
และครูร่วมใช้
DSPM
- การพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร ปรับ
เป็นออนไลน์
รวมถึงสนับสนุน
ร่วมเป็นวิทยากร
พัฒนาองค์
ความรู้ DSPM

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

การขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระดับเขต ในปี 2565 รอบ 6 - การพัฒนา
เดือนแรก พบว่า เขต 3 และเขต 7 ปรับเปลี่ยนวิธีการภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ หลักสูตรร่วมกับ
ทำให้ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย และสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ
วิทยาลับ
พยาบาลเพื่อ
ขยายการใช้คู่มือ
DSPM
- การใช้
ประโยชน์ใน
สถานพัฒนาฯ

1.2 กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขับเคลื่อนงานพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย
ภายในกระทรวงสาธารณสุข : ระดับส่วนกลาง ระดับภูมิภาค
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข เช่น ราชวิทยาลัยเด็ก สภาการพยาบาล
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (คณะกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และ คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ
เด็กปฐมวัย ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป. เดิม)
สป.สช ,สสส. ฯ ส่วนใหญ่รับฟังจากเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนพัฒนางาน
ด้านพัฒนาการเด็กร่วมกัน การประเมินความพึงพอใจจากช่องทาง เช่น ผู้

ข้อแนะนำ
1. ข้อมูลพัฒนา
คัดกรองลดลง
หลังจากเปิดศูนย์
ดูแลเด็กอาจจะ
เพิ่มขึ้น
2. กลุ่มบุคลากร
สาธารณสุข
ขอบคุณทีมที่
ปรึกษากรม
อนามัยช่วย
ขับเคลื่อน เช่น
สภาการพยาบาล

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

อบรมออนไลน์ ผู้ประสานงานผ่านช่องทางโซเชียล เพื่อรับฟังประเด็นปัญหา/
จุดร่วมที่สะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่สำเร็จของงาน
1.3 จัดทำทำเนียบผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นรายชื่อผูร้ บั ผิดชอบ
งานพัฒนาการเด็กระดับพืน้ ที่ https://bit.ly/3JpUhNu
2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้เพื่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและความรู้ที่
นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย
https://bit.ly/3yi0fOB
จากข้อมูลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ปี
2563 เข้าประเมินตนเอง 45,538 แห่ง มากกว่าปี 2562 ร้อยละ 64.1 ในปี
2563 พบว่ า สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ไม่ ผ ่ า นการประเมิ น ขั ้ น ต้ น ด้ า น
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (Development) รายข้อบ่งชี้ ดังนี้

3.กลุ่มสายครูใช้
ร่วมกับมาตรฐาน
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
4. กลุ่มผู้ปกครอง
เป็นกลุ่มต่อไปที่
ท้าทายที่ต้องทำ

1.2.3 ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ทำหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิ
การศึกษา/คุณสมบัติเหมาะสม
1.3.3 จัดการความปลอดภัยของพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร
1.3.5 จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจำนวนเพียงพอ สะอาด

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก
1.5.2 การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม
2.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติ
ของเด็กที่เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทำ ปฏิสัมพันธ์ และ การเล่น
2.1.5 เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่ อใช้ผลในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ
3.2.1ก เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน สำหรับเด็กแรกเกิด - อายุ 2 ปี
(2 ปี 11 เดือน 29 วัน)
3.2.1ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน สำหรับเด็ก อายุ 3 ปี - อายุ 6
ปี (ก่อนเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)
- ลงพื้นที่นิเทศกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 6 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565
โดย นพ.ธีรชัย บุญยะลีพรรณ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันพั ฒ นา
อนามัยเด็กแห่งชาติ

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

ประเด็นปัญหาของ ศอ. 10 คือ งบประมาณที่ได้รับไม่ต่อเนื่อง ทำให้
แผนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมต้องชะลอออกไป
- ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเพิ่มศักยภาพ การเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือ DSPM สำหรับเครือข่าย
บุคลากรที่ดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่ download (moph.go.th)
- ประชุมรวบรวมข้อมูลสำหรับการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่
งานนำเสนอ PowerPoint (moph.go.th)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจงานเฝ้าระวัง พร้อมกับนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
และพัฒนาระบบรายงานข้อมูล

- สื่อสารประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย ให้ผู้รบั บริการ
นำไปใช้ประโยชน์

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
1) 11-12 และ 26-27 พฤษภาคม 2565 ถ่ายทอดองค์ความรู้การประเมินคัด
กรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยคูม่ ือ DSPM ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี จำนวนผูเ้ ข้าร่วม 200 คน

2 ครั้ง
(1 ครั้ง)
(สิงหาคม)
1 รายการ)
(1 รายการ)

3.1 มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามมาตรการที่ได้กำหนด
มาตรการหลัก
1.บูรณาการความร่วมมือและสร้างกลไกการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย
กิจกรรมที่ 1 ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลีย่ นเรียนรู้การดำเนินการเพิ่ม
ศักยภาพการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย คู่มือ DSPM
สำหรับเครือข่ายบุคลากรที่ดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564
https://bit.ly/3n7yhyD
กิจกรรมที่ 2 จัดทำคลิปวีดโี อ DSPM สำหรับพ่อแม่ เพื่อพัฒนา E-learning
สำหรับพ่อแม่ หรือผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก : ได้ทำการถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่
ระหว่างเผยแพร่ในช่องต่างๆ ของสถาบันฯ

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)
81 รายการ
(81 รายการ)
1 ครั้ง
(5 ครั้ง)

รายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 3 จัดทำคลิปวีดโี อ DSPM ช่วงอายุ 0-5 ปี (ปรับปรุง) : ได้ทำการ
ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเผยแพร่
กิจกรรมที่ 4 ประชุมออนไลน์ VDO conference รวบรวมข้อมูลที่จำเป็น
ต่อ งานเฝ้าระวัง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
จากการประชุมรวบรวมข้อมูลเฝ้าระวังมีประเด็นที่ต้องขับเคลื่อนระบบ
ข้อมูล ได้ดำเนินการ ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นการรวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล และ
นำ GAP มาพัฒนาระบบข้อมูลสำหรับการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ครั้งที่ 2 วันที่ 19 มกราคม 2565 ออกแบบองค์ประกอบการจัดเก็บข้อมูล
สนับสนุนการเฝ้าระวังการเข้าถึงระบบบริการกลุ่มเด็กผู้มีรายได้น้อย
ครั้งที่ 3 วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 นำข้อมูลกลุ่มเด็กผู้มรี ายได้น้อยเข้า
ระบบฐานข้อมูลสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข HDC

ครั้งที่ 4 วันที่ 20 เมษายน 2565 ติดตามคุณภาพการนำข้อมูลกลุม่ เด็กผูม้ ี
รายได้น้อย ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าระบบ Health Data
Center : HDC กระทรวงสาะรณสุข

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
ครั้งที่ 5 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 พัฒนาชุดคำสั่งแสดงผลรายงานข้อมูล
กลุ่มเด็กผู้มรี ายได้น้อย เพื่อเฝ้าระวังการเข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพ
พื้นฐานที่รัฐจัดให้ภายใต้ภารกิจหลักของกรมอนามัย

สรุปการขับเคลื่อนตามแผนการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก รายละเอียด
ดังนี้ https://bit.ly/3DPh58t
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
สถานการณ์ ท ี ่ ส อดคล้ อ ง
ก ั บ ต ั ว ช ี ้ ว ั ด เ ช่ น
สถานการณ์/ผลการ
ประเมิ น มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
องค์ ป ระกอบด้ า นการ
เจริญเติบโตและ
โภชนาการ และความรู้ที่
นำมาใช้ ป ระกอบกา ร
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

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
1.1 การดำเนินงานขับเคลื่อนเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ผ่านความร่วมมือภาคีเครือข่ายภายใต้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติด้านโภชนาการ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ในเด็ ก และมีพ ั ฒ นาการตามช่ ว งวัย การประเมิน ตนเองสถานพัฒ นาเด็ก
ปฐมวัย ในฐานข้อมูลปี 2562 เปรียบเทียบ ปี 2563 พบว่า มีการประเมินได้
สมบู ร ณ์ มากขึ ้ น 51.4 %เป็ น 86.9% ส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ใ นระดั บ A 40.2%
(21,970แห่ง) และประเด็นที่เร่งพัฒนา คือ สพด. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต้นหรือ
ระดับ D 1.7% (714 แห่ง) ในกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต้ น ได้ถอด
บทเรียนและกำหนดแนวทางการยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ปี 2563
เข้าประเมินตนเอง 45,538 แห่ง มากกว่าปี 2562 ร้อยละ 64.1 อยู่ระหว่าง
เก็บข้อมูล

ในปี 2563 ผลการประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไม่ผา่ น
การประเมินขั้นต้น ด้านโภชนาการ (Diet) รายข้อบ่งชี้ ดังนี้
ข้อบ่งชี้ 1.4.1 มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของ
เด็ก และดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ปัญหาอุปสรรค น.ส.เขมิกา ฉัตร
ก้องภพ
ข้อเสนอแนะการ
ทำงาน
1.ขอมอบ
ผู้รับผิดชอบร่วม
ติดตามการ
ประเมินความสูง
และน้ำหนักของ
เด็กไทยกับสำนัก
โภชนาการ
ข้อสังเกตเป็นเด็ก
เตี้ย เดิมหรือไม่
ฝากให้ติดตาม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

2.1 ข้อมูลการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดทีส่ อดคล้อง
กับ PIRAB (0.5)
2.2 ประเด็นความรู้ที่
ให้แก่ผู้รับบริการ
(C)/ ผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสีย (SH) (0.5)
Management and
Governance

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 ทั้งนี้ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ไม่มีการแสดงผล
อายุเด็ก ทำให้ไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าไม่ผ่านเพราะสาเหตุใด เบื้องต้นตั้ง
ข้อสังเกตว่า สพด. อาจไม่ได้เปิดรับบริการเด็กน้อยกว่า3 ปี ทำให้ข้อมูลชุดนี้
สูงผิดปกติ การแก้ไขเบื้องต้น ประสานกระทรวง พม.เพื่อตรวจสอบข้อมูล
นำเข้าในฐานข้อมูลมาตรฐานชาติ)
3.1.1ข เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น
รายบุคคล

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
1.2 จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและการขับเคลื่อนงานจึงวิเคราะห์
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด ดังนี้
- สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในและนอกสังกัด กระทรวงสาธารณสุข
- คลัสเตอร์แม่และเด็ก ผู้แทนจากสำนัก ส่งเสริมสุขภาพ ผูแ้ ทนสำนักทันต
สาธารณสุข ผู้แทนสำนักโภชนาการ ผู้แทนกองกิจกรรม ทางกายเพือ่ สุขภาพ
ผู้แทนสำนักสุขาภิบาล อาหารและน้ำ ผู้แทนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้แทน
สำนักอนามัยเจริญพันธุ์ 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
- บูรณาการความร่วมมือและสร้างกลไกการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผรู้ ับบริการ (C)/ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)
- การสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วนร่วมของ พันธมิตรทุกภาคส่วน
- กระตุ้นให้เกิดการลงทุน โดยเฉพาะด้านงบประมาณ ที่เพียงพอ

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
-ชี้นำชูประเด็น และสนับสนุนให้การเมืองทุกระดับให้ความสำคัญกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ สร้างการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน
-พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้สามารถพัฒนานโยบายทุกด้านที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

3.1 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
download (moph.go.th)
1. ผลิตสื่อ หนังสือโรงเรียนพ่อแม่ BBL การขับเคลื่อน 4D คลิปส่งเสริม
พัฒนาการ
500 ชุด กิจกรรมที่ 1 จัดทำชุดเครื่องมือพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D)
(กรกฎาคม) ลงนามในสัญญา และออกใบสั่งจ้างแล้ว กำหนดส่งมอบงาน 90 วัน
90 เล่ม กิจกรรมที่ 2 จัดพิมพ์คู่มือการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ตามหลักการพัฒนา
(500 เล่ม)
สมอง: BBL (Brain base Learning) สำหรับเด็กแรกเกิด -3 ปี ในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย https://nich.anamai.moph.go.th/th/bbl/

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
รายงานผลการดำเนินงาน
(ผล)
150 เล่ม กิจกรรมที่ 3 จัดพิมพ์แนวทางส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้าน
(1000 เล่ม)
สุขภาพ (4D)
https://nich.anamai.moph.go.th/th/4-d/

4 ครั้ง
(4 ครั้ง)

2. ประชุมสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สื่อ/แนวทางการทำงานตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
กิจกรรมที่ 5 ประชุมติดตามความก้าวหน้าตามกิจกรรมถอดบทเรียนสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (Online, Onsite)
ครั้งที่ 1 วันที่ 2 มกราคม 2565 เพื่อติดตามการกำหนดรูปแบบถอดบทเรียน
ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานและตรวจรับ
งวดที่ 1

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
ครั้งที่ 3 วันที่ 1 เมษายน 2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน /การลงพื้นที่
อย่างน้อย 12 แห่ง และตรวจรับงานงวดที่ 2

ครั้งที่ 4 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ประชุมติดตามการดำเนินงาน/ผลสรุปการ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และประชุมพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 3
กรอบแนวคิดการพัฒนา 4D ยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ
ร่างรายงานการติดตามการดำเนินงาน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ โดย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย นำเสนอ วาระ
เรื่อง ยกระดับขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D
เพื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านโภชนาการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เข้าร่วมประชุม ออนไลน์ ร่วมกับ สมาคม
โภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมาร และภาคีเครือข่าย หัวข้อ ผลการประมวลองค์ความรู้
และการพัฒนาคูม่ ือประเมินติดตามภาวะโภชนาการ และพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย วันพุธที่

1 ครั้ง
(2 ครั้ง)

กิจกรรมที่ 6 ประชุมพิจารณาแนวทางและกำหนดรายละเอียดถอดบทเรียน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (Online, Onsite) วันที่ 5 ตุลาคม
2564 และ 15 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนด

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
รายละเอียดถอดบทเรียนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ และจัดทำ
แนวทางการดำเนินงานถอดบทเรียน

กิจกรรมที่ 7 ประชุมออนไลน์ VDO conference ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
3 ครั้ง
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
(1 ครั้ง)
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด
(กรกฎาคม)
(สิงหาคม) ครั้งที่ 1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 https://bit.ly/3NYw7gz

ปรับระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง เดือน เมษายน - กันยายน 2565
โดยครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2565 และครั้งที่ 3 เดือนสิงหาคม 2565

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)
2 ครั้ง
(2 ครั้ง)

1 ครั้ง
(1 ครั้ง)

รายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 8 ประชุมออนไลน์ VDO conference ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 https://bit.ly/3LLYjRW
ครั้งที่ 2 วันที่ 3 มีนาคม 2565 https://bit.ly/3Jng9Jx ประกอบการ
ประชุม https://bit.ly/3xdlLn5

กิจกรรมที่ 9 ประชุมออนไลน์ VDO conference ทบทวนองค์ความรู้เพื่อ
จัดทำแนวทางส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D)
และชุดเครื่องมือพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ
https://bit.ly/3xdDqv2

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

(ปรับ
กิจกรรม)

3. ร่วมขับเคลื่อนงานด้านโภชนาการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับ
สำนักโภชนาการ
กิจกรรมที่ 4 ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือ 6 กระทรวงเพื่อ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (ปรับแผนนำงบประมาณจัดกิจกรรมที่เร่งด่วน)
และเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือ 6 กระทรวง
เพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย วันที่ 24 มีนาคม 2565 โดยมีผู้แทนเด็ก
ปฐมวัยเข้าร่วมมอบของขวัญที่ระลึกให้กับนายกรัฐมนตรี

2 ครั้ง
(2 ครั้ง)

กิจกรรมที่ 10 ประชุมออนไลน์ VDO conference บูรณาการความร่วมมือ
และสร้างกลไกการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่ 28 มกราคม 2565 และวันที่ 25 มีนาคม 2565
https://bit.ly/3JrmFyZ

ร่วมประชุมขับเคลื่อนพัฒนาระบบข้อมูลเด็กปฐมวัยร่วมกับเคลือข่าย
ชี้นำชูประเด็น และสนับสนุนให้ทกุ ระดับให้ความสำคัญกับการส่งเสริม
สุขภาพ สร้างการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการ
ลงทุน โดยเฉพาะด้านงบประมาณ ที่เพียงพอ โดยเน้นข้อมูลเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
จากการประชุมรวบรวมข้อมูลเฝ้าระวังมีประเด็นที่ต้องขับเคลื่อนระบบ
ข้อมูล ภาวะโภชนาการ ได้ดำเนินการ ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นการรวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล และ
นำ GAP มาพัฒนาระบบข้อมูลสำหรับการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย พบ
ว่า ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อพัฒนาการ คือ เด็กมีน้ำหนักส่วนส่วนไม่ได้ตามเกณฑ์
ครั้งที่ 2 วันที่ 19 มกราคม 2565 ออกแบบองค์ประกอบการจัดเก็บข้อมูล
สนับสนุนการเฝ้าระวังการเข้าถึงระบบบริการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง ของ

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
กลุ่มเด็กผู้มรี ายได้น้อย และคืนข้อมูลให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อใช้
ข้อมูลกำกับติดตามเด็กที่อยู่ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู ได้รับการ
ดูแลส่งเสริมด้านโภชนาการ
ครั้งที่ 3 วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 นำข้อมูลกลุ่มเด็กผู้มรี ายได้น้อยเข้า
ระบบฐานข้อมูลสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข HDC เพื่อเฝ้าระวังเด็กโครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู มีภาวะโภชนาการอย่างไร

ครั้งที่ 4 วันที่ 20 เมษายน 2565 ติดตามคุณภาพการนำข้อมูลกลุม่ เด็กผูม้ ี
รายได้น้อย ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าระบบ Health Data
Center : HDC กระทรวงสาธารณสุข
ครั้งที่ 5 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 พัฒนาชุดคำสั่งแสดงผลรายงานข้อมูล
กลุ่มเด็กผู้มรี ายได้น้อย เพื่อใช้ข้อมูลเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ร่วมกับกรม
กิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

สื่อสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อแอนนิเมชั่น ชุดความรู้การเฝ้าระวังการ
เจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-5 ปี

ในช่องทางไลน์กลุ่มสถาพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยสังกัด ต่างๆ ตามลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะ
https://nutrition2.anamai.moph.go.th/th/animation1/?reload

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

ปัญหาอุปสรรค

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 ำมาใช้
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 ม ี ก า ร ก ำ ห น ด
มาตรการขั บ เคลื ่ อ นงาน
การดำเนินงานสร้างเสริม
ส ุ ข ภ า พ ช ่ อ ง ป า ก เ ด็ ก
ปฐมวั ย และสร้ า งเสริ ม
ความรอบรู ้ ด ้ า นสุ ข ภาพ
ช่ อ งปากเด็ ก ปฐมวั ย ที่
สอดคล้องกับ PIRAB โดย
ครอบคลุม

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

1.1 วิเคราะห์สถานการณ์ ความรู้ที่นำมาใช้ และผู้มีส่วนได้
เด็กอายุ 0-2 ปี จะพบทันตบุคลากรครั้งแรกในวันที่มารับวัคซีนตั้งแต่
อายุ 9 เดือน ทันต บุคลากรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะประเมินความเสี่ยง
ฟันผุในสมุดสุขภาพสีชมพู มีการตรวจสุขภาพช่องปาก ให้ความรู้และฝึก
ทักษะการแปรงฟันเด็กให้กับพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก จากข้อมูลปี 2565 (HDC) เด็ก
อายุ 3 ปี ประมาณร้อยละ 18.6 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน และ
ร้อยละ 81.3 ไม่มีฟันผุ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
พบว่าในระหว่างปี 2563-2564 มีเด็กได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากลดลง
จาก สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลให้บริการทันตกรรม
ต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ จึงส่งผลต่อการดำเนินงานในหน่วย
บริการหลัก ได้แก่ ANC WCC และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (สพด.) มีการงด
หรือจำกัดบริการตามบริบทของพื้นที่ จากสำรวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ 8 พบเด็กอายุ 3 ปี มีฟันผุร้อยละ 52.9 และเด็กอายุ 5 ปี มีฟันผุร้อย
ละ 75.6

ปัญหาการ
ดำเนินงาน
- แผนการ
ดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 5 งาน
บูรณาการ ได้
ดำเนนิงาน
ร่วมกับกิจกรรม
อื่นๆ ในแผนไตร
มาส 3 -4 ไม่มี
กิจกรรมนี้แล้ว
ระบบ
กิจกรรมที่ 6 การ
ขับเคลื่อนมช.ทุก
สังกัด ในเดือน
กค. กับ ส.ค.
ข้อสังเกตที่
ประชุม การคัด
กรองสุขภาพฟัน
น้อยกว่าปีที่ผ่าน
มา เมื่อการติด
เชื้อโควิด-19

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ
นางสาวเปรมฤทัย
เกตุเรน

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน
2.2 มีการกำหนดประเด็น
ความรู ้ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพ
ช่องปากเด็กปฐมวัย และ
พ ั ฒ น า ร ู ป แ บ บ ส ื ่ อ ที่
เ ห ม า ะ ส ม กั บ
กลุ่ ม เป้ า หมาย แก่ C/SH
ที่สอดคล้องกับมาตรการที่
กำหนด
Management and
Governance
3.1 ม ี แ ผ น / ผ ล ก า ร
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด
- ก า ร พ ั ฒ น า ผ ล ั กดั น
นโยบาย ส่งเสริมสุขภาพ
ช่ อ งปากเด็ ก ปฐมวั ย และ
กำกับ ติดตาม ประเมินผล
- การเสริมสร้างความรอบ
รู ้ ด ้ า นสุ ข ภาพช่ อ งปาก
เด็กปฐมวัย
3.2 การติดตามประเมินผล
การดำเนินงาน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค
ลดลงอาจทำให้
การคัดกรอง
เพิ่มขึ้น

การดำเนินงานที่ผ่านสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติขับเคลือ่ นความ
ร่วมมือด้านสุขภาพฟัน ผ่านมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติกับ
ภาคีเครือข่ายในกระทรวงและนอกกระทรวง และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อ
ผลักดันประเด็นสำคัญที่ต้องพัฒนาหรือปรับปรุง จากข้อมูลการประเมิน
ตนเอง ตามตัวบ่งชี้ด้านสุขภาพช่องปากและฟัน ปี 2563 พบว่ามีสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยเข้ารับการประเมิน ทั้งหมด 52,441 แห่ง มากกว่าปี 2562 ร้อย
ละ 57.7 โดยแบ่งเป็น 9 สังกัด คือ กระทรวงแรงงาน กทม. 3)กระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงกลาโหม และ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อนำข้อมูล มาวิเคราะห์เปรียบเทียบแต่ละตัวบ่งชี้ของ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแต่ละสังกัด 5 ข้อบ่งชี้ ดังนีd้ ownload
(moph.go.th) ข้อบ่งชี้ 1.4.5 จัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้าง
มือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก ข้อบ่งชี้
1.4.7 จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของ
เด็กทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ข้อบ่งชี้ 2.2.2
จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบตั ิอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแล สุขภาพ

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน
3.3 มีมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน (SOP) ของ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ข้อบ่งชี้ 2.2.3 ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็ก
ประจำวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปากเพื่อคัดกรองโรคและ
การบาดเจ็บ ข้อบ่งชี้ 2.2.5 จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่อง
ปาก สายตา หูตามกำหนด และ ข้อบ่งชี้ 3.1.3 ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดีไม่มี
ฟันผุ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบแต่ละกระทรวงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับดีมาก
จากข้อมูล พบว่า มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ผา่ น เกณฑ์
ขั้นต้นที่ต้องได้รับการพัฒนายกระดับการดำเนินงานในเรื่องการดูแลส่งเสริม
สุขภาพช่องปากและฟันของ เด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรการการ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังกล่าวจึงมุ่งให้เกิดการดูแลสุขภาพช่องปาก และฟันในเด็ก
แรกเกิด - 3 ปี ให้เด็กมีสุขภาพฟันที่ดีปราศจากฟันผุในทุกบริบท โดยเริม่
ตั้งแต่ในครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และหน่วยบริการสาธารณสุขใน
ชุมชน
ในปี 2563 ผลการประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไม่ผ่านการ
ประเมินขั้นต้น ด้านสุขภาพฟัน (Dental) รายข้อบ่งชี้ ดังนี้

Dental

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

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
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 เด็กมีสุขภาพช่องปากดีไม่มีฟันผุ (สพด.ไม่ผ่านข้อบ่งชีน้ ี้มากที่สุด
สอดคล้องกับข้อมูลวิจัยที่สำรวจฟันผุในเด็กปฐมวัย พบว่า อายุเพิ่มขึ้นมี
โอกาสฟันผุ เด็กปฐมวัยที่อายุเพิ่มขึ้นจะมีโอกาสได้รับการดูแลในสพด. เพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน กรมอนามัยโดยสำนักทันตสุขภาพและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อร่วมกันขับเคลือ่ นการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ผลิตสื่อให้ความรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ )
1.2 มีทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicatoruseitem%2Fviewfile&file_id=327
2.1 มาตรการการขับเคลื่อนงานประเด็นความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก
ปฐมวัย download (moph.go.th)
- บูรณาการสร้างความร่วมมือและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

1 ครั้ง
(1 ครั้ง)

1 ครั้ง
(1 ครั้ง)

1 ฉบับ
(1 ฉบับ)

รายงานผลการดำเนินงาน
- พัฒนาต้นแบบ/แนวทางการพัฒนาและยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
(4D) ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และฟัน
- พัฒนาองค์ความรู้ แนวทาง ชุดความรู้ ในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
3.1 แผนการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมออนไลน์ VDO conference ทบทวนองค์ความรู้เพื่อ
จัดทำแนวทางส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) และ
ชุดเครื่องมือพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ จัดประชุมวันที่ 16
พฤศจิกายน 2564 https://bit.ly/3upuPnc
กิจกรรมที่ 2 ประชุมพัฒนาแนวทางการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคฟันผุในเด็ก
ปฐมวัยครั้งที่ 1/2564

กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำมาตรการและแผนการ
ขับเคลื่อน https://bit.ly/3jm0rDT พร้อมผลการประเมินรอบ 5 เดือนแรก
และวิเคราะห์รอบ 5 เดือนหลัง https://bit.ly/3LXVQoh

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)
1000เล่ม
(1000 เล่ม)

รายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 4 จัดพิมพ์และเผยแพร่แนวทางส่งเสริมสุขภาพคุณภาพสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D)
https://nich.anamai.moph.go.th/th/4-d/

ปรับยกเลิก กิจกรรมที่ 5 ยกเลิกกิจกรรมประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือ 6
กระทรวงเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย เนื่องจากปรับงบประมาณดำเนินการงาน
ที่เร่งด่วน ทั้งนี้ยังคงบูรณาการขับเคลื่อนร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ
วันที่ 24 มีนาคม 2565 ร่วมขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือ 6
กระทรวงเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ปรับแผนนำงบประมาณจัด
กิจกรรมที่เร่งด่วน)

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)
1 ครั้ง
(1 ครั้ง)

รายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 6 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุก
สังกัด
ครั้งที่ 1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 https://bit.ly/3NYw7gz

ดำเนินการเฉพาะรอบ 5 เดือนแรก ทั้งนีป้ ัจจัยที่ต้องขับเคลื่อนต่อในประเด็น
สำคัญที่เกีย่ วข้อง จะบูรณาการร่วมกับกิจกรรมที่ 11

1 ครั้ง

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)
(1 ครั้ง)

1 ครั้ง
(1 ครั้ง)

รายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 7 ประชุมบูรณาการความร่วมมือและสร้างกลไกการขับเคลื่อน
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ วันที่ 25 มีนาคม 2565
https://bit.ly/3JrmFyZ

กิจกรรมที่ 8 ประชุมขับเคลื่อนงาน/ชี้แจงแนวทางและแผนการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (4D) ศูนย์อนามัย 1-12 และสสม. ทั้งนี้ได้
ร่วมขับเคลื่อนผ่านกิจกรรม Play day
วันที่ 3 มีนาคม 2565 https://bit.ly/3Jng9Jx ประกอบการประชุม
https://bit.ly/3xdlLn5 ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานระดับพืน้ ที่

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
รายงานผลการดำเนินงาน
(ผล)
4 งาน
กิจกรรมที่ 9 จ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัยและถอดบทเรียนรูปแบบการ
(2 งาน) ยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ดำเนินการจัดจ้างและ
((มิถุนายน) กำกับติดตามการส่งมอบงาน 4 งวด
((กรกฎาคม) วันที่ 2 มกราคม 2565 เพื่อติดตามการกำหนดรูปแบบถอดบทเรียน วันที่
28 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานและตรวจรับงวดที่ 1

และวันที่ 1 เมษายน 2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน /การลงพื้นที่อย่าง
น้อย 12 แห่ง และตรวจรับงานงวดที่ 2

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ประชุมติดตามการดำเนินงาน/ผลสรุปการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ และประชุมพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 3

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
กรอบแนวคิดการพัฒนา 4D ยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

300 ชุด กิจกรรมที่ 10 จัดทำชุดเครื่องมือพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ(4D)
เดือนพฤษภาคม 2565 ลงนามในสัญญา และออกใบสั่งจ้างแล้ว กำหนดส่ง
(กรกฎาคม)
มอบงาน 90 วัน ในเดือนกรกฎาคม 2565
กิจกรรมที่ 11 ประชุมออนไลน์ VDO conference ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
1 ครั้ง
(กรกฎาคม) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
ร่วมขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพฟันในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับสำนัก
ทันตสุขภาพ
- กิจกรรมร่วมพัฒนาองค์ความรู้ การดูแลสุขภาพฟัน เผยแพร่สื่อดูแล
สุขภาพฟันสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบการดูแลสุขภาพช่องปากในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย เผยแพร่ความรูใ้ ห้กับประชาชนผู้ปกครอง

กิจกรรมร่วมขับเคลื่อน4D ประชุมขับเคลื่อนเด็กปฐมวัยร่วมกับเคลือข่าย
เดือนพฤษภาคม 2565 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสุขภาพฟัน
บทบาทคณะณะกรรม แผนการขับเคลื่อนงาน นำเสนอแนวทางขับเคลื่อน
ผลักดันสุขภาพฟันหญิงตั้งครรภ์ สุขภาพฟันเด็ก รอบการดำเนินงานใน 5 ปี
ถัดไป 2565 – 2570 ให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพฟัน
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในการดำเนินงานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ได้ดำเนินการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์
การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ผ่านช่องทาง Line Group ผู้รับผิดชอบงาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้ปกครองในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กปฐมวัย จำนวน 10 กลุ่ม โดยในเดือนพฤษภาคม
2565 ได้ประชาสัมพันธ์ ความรู้ สื่อ คลิปวิดีโอ และเกมเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพช่องปาก จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 1.“การใช้สื่อภาพการแปรงฟัน : How
to brush your teeth 2554 2. เกมสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย
Funland 3.หนังสือนิทานสำหรับการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย
4. เพลงแปรงฟัน เนื้อร้อง ทำนอง และขับร้อง โดย อ.ตุ๊บปอง

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

- ขับเคลื่อน 4D ผ่านการพัฒนาระบบข้อมูลเด็กปฐมวัยร่วมกับเคลือข่าย
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

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

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

- พัฒนา “หลักสูตรการอบรมครูผดู้ ูแลเด็ก” ร่วมกับวิทยาลัยพยาลบาลบรม
ราชชนนี (2 ครั้ง)
ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มกราคม 2565 ประเด็นที่ประชุมพิจารณาหารือแนว
ทางการดูแลเด็กด้านสุขภาพในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มีนาคม 2565 ประเด็นพิจารณา/ศึกษาความเป็นไปได้
(ร่าง) หลักสูตรการอบรมครูผู้ดูแลเด็ก https://bit.ly/3xenJ5b โดยเป็น

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

หลักสูตรการอบรมมีการจัดทำเป็นโมดูลความรู้และกิจกรรมการปฏิบัติ
ทั้งหมด 4 โมดูล โมดูลละ 180 นาที รวมทั้งหมด 720 นาที ( 2 วัน) ดังนี้
ความรู้และการปฏิบตั ิ
โมดูลที่ 1 การเจริญเติบโตและโภชนาการ

จำนวนชั่วโมง
(นาที)
180

โมดูลที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาการและการเล่น

210

โมดูลที่ 3 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

180

โมดูลที่ 4 การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
และควบคุมโรคติดต่อในเด็ก

400

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
สรุปการขับเคลื่อนตามแผนการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก แนบ
รายละเอียดดังนี้ https://bit.ly/3xdGB5W
3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด download (moph.go.th)

ปัญหาอุปสรรค

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 ้ อมู ล
ร า ย ง า น ก า ร ค ว บ คุ ม
ภายใน และการ
วิ เ คราะห์ การควบคุ ม
ภายในของหน่วยงาน
- มี ก ารวิ เ คราะห์ ท บทวน
สภาวะวิ ก ฤติ / เหตุ ก ารณ์
ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินงานของ
หน่ ว ยงาน ตามเอกสาร
แนบ 4
Advocacy/
Intervention

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

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

1.1 การวิเคราะห์ การควบคุมภายในของหน่วยงาน
ด้านผลผลิตและผลลัพธ์การประเมินความเหมาะสมการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ภาครัฐ แบบประเมินความพอเพียง ความเหมาะสมของการควบคุ ม
ภายใน download (moph.go.th) พบว่า

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ
- การทบทวน นางสาวน้ำตาล จบ
และซ้อมแผน มี ปาน
อุปสรรคด้าน
สภาพอากาศ
เจ้าหน้าที่และ
ผู้ปกครองเข้า
ร่วมกิจกรรมน้อย

1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- ขาดกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับที่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะ
และต่อเนื่อง
- ขาดการสร้างแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องต่อความสำเร็จในการ 1. วางแผนซ้อม
ในเดือนธันวาคม
ปฏิบัติตาม
ของทุกปี
การควบคุมภายใน
2. การซ้อม
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ดับเพลิง
- การระบุความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุมทุกกระบวนการ กิจกรรม/โครงการ
- การประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร การเปลี่ยนแปลง เนื่องจากต้อง
ดำเนินการทุกปี
รูปแบบการดำเนินงาน
และการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน การ ดังนั้นผู้เข้าร่วม
จะเน้นเจ้าหน้าที่
ควบคุมภายใน และรายงานทางการ
ที่มาปฏิบัติงาน
เงินยังไม่เพียงพอ
ใหม่
3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- มาตรการการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรยังไม่ครอบคลุม
ทุกกระบวนการ
ดำเนินงาน

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)
- ขาดกระบวนการสื ่ อ สารข้ อ มู ล ภายในอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ 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 มุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจใน
กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติอย่างแม่นยำ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
ภายใต้กฎ ระเบียบ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานให้มีความครอบคลุมทุก
ขั้นตอน
1.2 การวิเคราะห์ทบทวนสภาวะวิกฤติ/เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินงานของหน่วยงาน 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน
และแผน BCP-191064 (moph.go.th)

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ งฯ (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงาน
ในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าว
ไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดำเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน
โดยมีกระบวนงานที่สำคัญ ดังนี้

2.1 มาตรการในการดำเนินการแก้ไข download (moph.go.th)
- การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน
และหารือถึงแนวทางการแก้ไข
- สื ่ อ สาร ประชาสั ม พั น ธ์ ผ ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ ความรู ้ พระราชบั ญ ญั ต ิที่
เกี่ยวข้องกับการเงิน ระเบียบ กระทรวงการคลัง กฎ ระเบียบ
- พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในด้านการตรวจสอบภายใน และ
การควบคุมภายใน

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)
2 ครั้ง
(1 ครั้ง)
(มิถุนายน)

รายงานผลการดำเนินงาน
3.1 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง
1. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี ่ ย ง สถาบั น พั ฒ นาอนามั ย เด็ ก แห่ ง ชาติ ประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 วันที่ 17 มีนาคม 2565 ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการ
ดำเนิน งานในรอบ 5 เดือนแรกเพื่อปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
และถู ก ต้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั งด้ ว ยมาตรฐานและเกณฑ์
ปฏิ บ ั ต ิ ก ารควบคุ ม ภายใน สำหรั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ พ.ศ. 2561
https://bit.ly/3JnPxIf

1 ครั้ง
(1 ครั้ง)

2. ประชุมสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) สถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ วันที่ 17 มีนาคม 2565 เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ
เหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น สามารถนำไปปฏิบัติในสภาวะวิกฤติหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ https://bit.ly/3jjU4AS

1 ครั้ง
(1 ครั้ง)

3. จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน และการ
ควบคุมภายใน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 (รอบ 5
เดือนแรก) https://bit.ly/3jlIKEx

1 ครั้ง
(1 ครั้ง)

4. จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จ
ของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) สถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)
https://bit.ly/3JqerqL

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

5. รายงานผลการตรวจ สอบภายในผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
2 ครั้ง
ประจำปีงบประมาณ 2565
( 1 ครั้ง)
ไตรมาส 2 : สรุปรายงานผลการ ตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
(กรกฎาคม)
ประจำหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสรุปรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และสื่อสารการดำเนินงานด้านการตรวจสอบ
ภายในและการควบคุมภายใน https://bit.ly/37yurKE
ไตรมาส 3 :
1 ครั้ง
( 1 ครั้ง)

6. ทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 จัดกิจกรรมทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่อง
สภาวะวิกฤต ได้เลือกทดสอบแผน BCP ณ ศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ อาคาร 7 ชั้น 1 กรมอนามัย เหตุการณ์
สมมุติ คือ เหตุการณ์อัคคีภัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระยะเวลาในการ
Call Tree รวมทั้งสิ้น 10 นาที https://bit.ly/3O2jyQQ

6 ฉบับ
( 6 ฉบับ)

7. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ ปฏิบัติงาน/คูม่ ือการปฏิบัติงาน SOP
- SOP กระบวนการบริหารงบประมาณ https://bit.ly/379wcNX
- SOP กระบวนการเบิกจ่ายเงินยืมราชการ https://bit.ly/3LPKty6
- SOP กระบวนการพิจารณาความดีความชอบ https://bit.ly/3LTvEL6
- SOP กระบวนการรับ - จ่ายพัสดุ https://bit.ly/3747n69
- SOP กระบวนการขอใช้รถราชการ https://bit.ly/3jopDKa
- SOP กระบวนการใช้ทรัพย์สินของราชการ (ยืม - คืน)
https://bit.ly/3LUAQxY

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)
4 ฉบับ
( 2 ฉบับ)

รายงานผลการดำเนินงาน
8. ประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ทุกเดือนเพือ่
ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานรับทราบผลการดำเนินงานร่วมกัน ร่วมกัน
เสนอแนะ หรือปรับปรุงวิธีการดำเนินงานเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
มีนาคม 2565 วันที่ 31 มีนาคม 2565 https://bit.ly/3MYdSXx
เมษายน 2565 วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 https://bit.ly/3m92UDg
พฤษภาคม 2565 วันที่ 26
มิถุนายน 2565
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

4.2 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัย

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
เด็กแห่งชาต มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมองค์กร และสามารถ
นำไปใช้ในการตอบสนอง และปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบตั ิการณ์โรคระบาด หรือ
การมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว
ส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการดำเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง https://bit.ly/3sOTwJ4

สรุปการขับเคลื่อนตามแผนการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง
5 เดือนหลัง ร้อยละ หมายเหตุ
แผน
8
ผล
5

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

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

Assessment
หน่ ว ยงานรวบรวมข้อมูล
การดำเนิ น งานสถานที่
ทำงาน น่ า อยู ่น ่าทำงาน
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต
และความสุขของ
คนทำงาน ปี งบประมาณ
พ . ศ . 2564 แ ล ะ ภ า วะ
สุ ข ภาพของบุ ค ลากรใน
หน่ ว ยงาน (โดยใช้ แ บบ
ประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพ
บุคลากรกรมอนามัย)
Advocacy/
Intervention
นำข้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ จ ากการ
วิเคราะห์มาประกอบการ
วางแผน เพื ่ อ กำหนด
มาตรการและประเด็ น
ความรู ้ ใ ห้ แ ก่ บ ุ ค ลากรใน
หน่วยงาน
Management and
Governance

เป้าหมาย
(ผล)

2 ครั้ง
(2 ครั้ง)

รายงานผลการดำเนินงาน
3.1 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มี
ชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 download
(moph.go.th)
กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะ ทำงานการพัฒนา สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่า
ทำงาน มีชีวิตชีวา และ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต สถาบันพัฒนาอนามัย เด็ก
แห่งชาติ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน
สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของ
คนทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
วันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้จัดประชุมคณะทำงานการพัฒนาสถานที่ทำงาน
น่ า อยู ่ น่ า ทำงาน เสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี ว ิ ต และความสุ ข ของคนทำงาน
(Healthy Workplace Happy for Life) รอบ 5 เดือนหลัง เพื่อร่วมกันหารือ
พิจารณากิจกรรมที่จะดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2565 ให้
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for
Life) https://bit.ly/38sZrvs

กิจกรรมที่ 2-11 ประเมินรอบ 5 เดือนแรก

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

-ยังไม่ได้
นางสาว
มอบหมาย
จรรยมณฑน์ ตัง้
ผู้รับผิดชอบ
วิบูลย์สวัสดิ์
ตรวจเช็คถัง
ดับเพลิง
-การตรวจ
สุขภาพประจำปี
มีเจ้าหน้าที่บาง
กลุ่มยังไม่ส่ง
ข้อมูลการตรวจ
สุขภาพ
-ขอความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ส่งรูป
ประกอบการยืด
เหยียดลงในไลน์
กลุ่มเพื่อนำมา
จัดทำรายงาน
-จากข้อแนะนำ 5
ส. มีบางจุดที่ยัง
ไม่แก้ไข

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน
3. 1 ห น่ วย งา นจ ั ด ทำ
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. การจัดสิ่งแวดล้อมให้นา่
อยู่ น่าทำงาน เอื้อต่อการ
มีสุขภาพดี
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)
2 ครั้ง
(2 ครั้ง)

รายงานผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

กิจกรรมที่ 12 การสร้างความรู้ความเข้าใจ เกณฑ์การประเมิน 5 ส และ
เกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะกรรมการจาก
กรมอนามัย (ทีมที่ 3) เข้าตรวจประเมินเกณฑ์ประเมิน 5ส. และเกณฑ์การ
ประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุข
ของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) โดยในรอบนี ้ เ ป็น
การตรวจเพื่อให้คะแนนจริ ง ซึ่งจะมีผลต่อคะแนนตั วชี้ วัด 2.2 และทาง
คณะกรรมการฯ ก็ยังให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานเพื่อให้เกิดการดำเนินการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และเอื้อต่อการมีสุขภาพดีของบุคลากร
ทุกคน รวมถึงให้บุคลากรตระหนักและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของตนเอง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

ข้อแนะนำ
- การออกกำลัง
กาย ขอ
มอบหมายให้คณ
ุ
พัฒนวดี และคุณ
อรษา เป็นผู้นำ
และบันทึกภาพ
ออกกำลังกาย
-การแก้ไขใน
พื้นที่ตามเกณฑ์
5 ส. ขอให้ทุกคน
ปฏิบัติตาม
ข้อแนะนำของ
กรรมการ

กิจกรรมที่ 13 -14 ประเมินรอบ 5 เดือนแรก

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)
2 ครั้ง
(3 ครั้ง)

รายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 15 จัดหาอาสาสมัครบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่กรม
กอง สำนัก หรือหน่วยงานจัดขึ้น เดือนมีนาคม 2565 ได้จัดบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมอนามัย ภายใต้โครงการ “70 ปี กรมอนามัย
ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี” โดยมีตัวแทนเข้าร่วมดังนี้
1. นายธีรชัย บุญยะลีพรรณ
2. นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์
3. นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู
4. นางสาวเขมิกา ฉัตรก้องภพ
- กิจกรรมสงกรานต์วิถีใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ ในวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ วัด
พุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสาวเขมิกา ฉัตรก้องภพ และนางสาว
จรรยมณฑน์ ตั้งวิบูลย์สวัสดิ์ เข้าร่วม
- กิจกรรมสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย เสริมสร้างความผูกพันธ์ใน
องค์กร ในวันที่ 12 เมษายน 2565 ณ บริเวณห้องโถง กรมอนามัย อาคาร 1
โดยมีนายธีรชัย บุญยะลีพรรณ ผู้อำนวยการสถาบันฯ นางสุรีพร เกียรติวงศ์
ครู และนางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)
10 ครั้ง
(11 ครั้ง)

รายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 16 การให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
สิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการทำงาน
คณะทำงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม
“ข่าวสารน่ารู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในหน่วยงาน” คณะทำงานจะนำ
ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิต
การทำงาน จากช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Infographic บทความ คลิปวิดิโอ
มาประชาสั ม พั น ธ์ ผ ่ า นช่ อ งทาง Line Group สถาบั น พั ฒ นาอนามั ย เด็ ก
แห่งชาติ สัปดาห์ละ 1 เรื่อง ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2565 ได้ประชาสัมพันธ์
ความรู้ ทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่
1. Healthy Meeting ฉบับสสส. : การเตรียมอาหารและเครื่องดื่มระหว่าง
ประชุม
2. จัดอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
3. หวานน้อย...สั่งได้ ไม่เสียสุขภาพ

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)
5 ครั้ง
(3 ครั้ง)

รายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 17 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมทางกาย
ตามนโยบายการส่งเสริมสุขภาพฯ จึงมีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการ
ส่งเสริมการออกกำลังกายหรือการมีกิจกรรมทางกายแก่บุคลากรสพด. เพื่อให้
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ ดี และได้
ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จัดขึ้น ดังนี้
1. กิจกรรม "หุ่นดี อย่างมีสไตล์" กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร
หันมาใส่ใจสุขภาพ กลุ่มที่มีค่า BMI ในรดับปกติ มีมวลกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้น
และกลุ่มที่มีค่า BMI ในเกณฑ์น้ำหนักเกิน อ้วน อ้วนอัต ราย สามารถลด
น้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่มีค่า BMI ปกติ
2. Exercise I Love me ตามที ่ ไ ด้ ม ี ก ารจั ด กิ จ กรรม “Exercise I Love
me” ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นมา กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่
สนับสนุนให้บุคลากรมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพที่ดีของ
ตนเอง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 31 คน ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมจะทำการส่งรูป
หรือคลิปวิดีโอสั้นๆในการออกกำลังกาย เข้ามาในกลุ่มไลน์ “ขยับกายสไตล์
สพด.” เพื่อเก็บคะแนนและเป็นหลักฐานในการแข่งขัน และในส่วนของกลุ่ม
ศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้มีการจัดให้มีกิจกรรมทางกาย ทุกวัน
อังคาร เวลา 16.00 – 16.30 น.

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)
1 ครั้ง
(1 ครั้ง)

รายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 18 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

กลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย โดยประเมินสมรรถภาพร่างกายเกี่ยวกับความอดทนของ
หัวใจแลปอด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความยืดหยุ่นของ
ร่างกาย ในวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00
น. ณ Fitness กรมอนามัย อาคาร 6 ชั้น 2 ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทดสอบ
ทั้งหมด 40 คน (บุคลากรสพด. 43 คน) คิดเป็นร้อยละ 93.02

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
รายงานผลการดำเนินงาน
(ผล)
1 ครั้ง
กิจกรรมที่ 19 การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี
(กรกฎาคม)

ปัญหาอุปสรรค

1 ครั้ง
กิจกรรมที่ 20 การวัดดัชนีมวลกาย (BMI) รอบ 5 เดือนหลัง
(กรกฎาคม)
ในรอบ 5 เดื อ นแรกเมื ่ อ วั น ที ่ 6 มกราคม 2565 กลุ ่ ม อำนวยการได้
ดำเนินการวัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ให้กับบุคลากรในสถาบันพัฒนาอนามัย
เด็กแห่งชาติ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บุคลากรมีค่าดัชนีมวลกาย
ดังนี้
ผอม (0%) ปกติ (65.2%) ท้วม (8.7%) อ้วน (21.7%) อ้วนมาก (4.4%)

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

0.5
1 ขึ้นไป

การเปรียบเทียบข้อมูล ข้อมูลดัชนีมวลกายบุคลากรสถาบันพัฒนาอนามัย
เด็กแห่งชาติ รอบ 5 เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า บุคลากรที่มี

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
ค่าดัชนีมวลกายปกติ (BMI 18.50 – 22.90) คิดเป็นร้อยละ 27.87 กับข้อมูล
ดัชนีมวลกายบุคลากรสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ รอบ 5 เดือนแรก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า บุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (BMI
18.50 – 22.90) คิดเป็นร้อยละ 65.22
สรุป ในรอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บุคลากรสถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 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

1 ครั้ง
(1 ครั้ง)

กิจกรรมที่ 21 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019
เดือนเมษายน 2565 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มไลน์เจ้าหน้าที่ และประชาสัมพันธ์ใน
กลุ่มไลน์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองเฝ้าระวังและป้องกันโรคได้

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)
1 ครั้ง
(มิถุนายน)

รายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 22 สำรวจการเข้ารับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019
3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
มี download (moph.go.th)

สรุปการขับเคลื่อนตามแผนการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง
กิจกรรม 5 เดือนหลัง ร้อยละ หมายเหตุ
แผน
22
9
-%
ผล
22

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 2.3
ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ

กิจกรรมขับเคลื่อน
Assessment
- มีบทวิเคราะห์
สถานการณ์ของตัวชี้วัด
- มีการใช้ข้อมูล/
สารสนเทศ
Advocacy/
Intervention
มี ก ารกำหนดมาตรการ
และประเด็ น ความรู ้ ที่
ให้แก่ผู้รับบริการ ( C ) / ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) เพื่อ
การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวชี้วัด
Management and
Governance
- มีแผนการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวชี้วัด
- มีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (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
งบประมาณในแต่ละไตรมาสเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายกรมอนามัยคิดเป็น
ร้อยละ ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ปัญหาที่พบ
นางสาวศิร
-งบประมาณไตร ประภา
มาส 4 ยั งไม่เข้า
สายสวาท
ระบบ ไตรมาส3
ไม่เพียงพอในการ
บริหาร

ข ้ อ แ น ะ น ำ ที่
ประชุม
การเบิกจ่ายเทียบเป้ าหมาย
- ส ล า ย IPO
99 97
กิ จ กรรมจ้ า งทำ
77
76
69
68
14 44 22 53
50
52
เครื ่ อ งมื อ 4 D
2562 2563 2564
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
เพื ่ อ นำเงิ น มาใช้
ปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย พบว่า
ไตรมาส3 ก่ อ น
- การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการเกิดความล่าช้าเนื่องจากมีการจัดทำเอกสารที่ เนื่องจากรายการ
ไม่ถูกต้องทำให้ต้องมีการแก้ไข ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ดั ง กล่ า วกำหนด
- สถานการณ์โควิดทำให้บางกิจกรรม เช่นการประชุม อบรม นิเทศติดตาม
ส่งมอบไตรมาส4
งาน ไม่สามารถดำเนินการ เบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้
- การดำเนินงานในบางโครงการมีการประมาณการมากเกินกว่าที่ใช้จ่ายจริง
ทำให้มีการเบิกส่งคืนเงิน งบประมาณหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเกิน20% โดยเงิน
ดังกล่าวเมื่อถูกดึงกลับเข้าไปในระบบงบประมาณส่งผลทำให้ผลการเบิกจ่าย
ของสถาบันฯ ลดลง

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

2. ผลการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน 5 เดือนหลัง
กิจกรรม
เป้าหมาย
1.ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามการเร่งรัดการ เบิกจ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
2.รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจำปี งบประมาณ
พ.ศ.2565 (แบบรบจ.1)
3.ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้
4.ประชุมคณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่าย

ปัญหาอุปสรรค

1 ฉบับ

ผล
ดำเนินการ
1 ฉบับ

8 ครั้ง

7 ครั้ง

1 ครั้ง
4 ครั้ง

1 ครั้ง
3 ครั้ง

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 ดำเนินการวันที่ 4 ต.ค.64 https://bit.ly/3uFRT1x
พ.ย.64 ดำเนินการวันที่ 24 พ.ย.64 https://bit.ly/34Jdf38
ธ.ค.64 ดำเนินการวันที่ 5 ม.ค.65 https://bit.ly/3uvTvuO
ม.ค.65 ดำเนินการวันที่ 26 ม.ค.65 https://bit.ly/3tFkJx2
ก.พ.65 ดำเนินการวันที่ 25 ก.พ.65 https://bit.ly/3rfVJMl
มี.ค. 65 ดำเนินการวันที่ 31 มี.ค.65 https://bit.ly/3FBLgB0
เม.ย.65 ดำเนินการวันที่ 2 พ.ค.65 https://bit.ly/3t6WfNC
พ.ค.65 ดำเนินการวันที่ 30 พ.ค.65

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
การดำเนินการใน
ปัจจุบัน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
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%)
มี.ค.65 https://bit.ly/3NZ99pJ (เบิกจ่าย 44.1% เป้าหมาย 50.0%)
เม.ย.65 https://bit.ly/3vWJtDb (เบิกจ่าย 49.7% เป้าหมาย 64.0%)
พ.ค.65 https://bit.ly/3x9PkFN (เบิกจ่าย 64.88% เป้าหมาย 74.0%)
7. ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่าย
ม.ค.65 ดำเนินการวันที่ 17 ม.ค.65 https://bit.ly/3CltxMs
ก.พ.65 ดำเนินการวันที่ 25 ก.พ.65 https://bit.ly/3CpDlVD
พ.ค.65 ดำเนินการวันที่ 26 พ.ค.65 https://bit.ly/3aBKNDe
ก.ค.65 1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ที่
จากรายงานการวิเคราะห์ ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) การดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนางานวิชาการของ
สถาบันพัฒนา อนามัยเด็กแห่งชาติ มีความก้าวหน้าและมีผลผลิตทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น และสามารถนำเสนอและเผยแพร่งาน ทางวิชาการในเวทีระดับกรมได้
แต่การเผยแพร่ผลงานในระดับที่สูงขึ้นไปยังน้อย รวมถึงการส่งผลงานวิชาการ
เข้ารับรางวัลในระดับต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพของบุคลากร และการ
สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ มีคุณภาพซึ่งจะช่วยให้ผลงานได้เผยแพร่งาน
ในระดับสูงได้เพิ่มขึ้นและเกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวาง download
(moph.go.th)

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

-ขอ
นางเปรมฤทั ย
ประชาสัมพันธ์
เกตุเรน
เดือนพฤษภาคม
2565 อบรม
นักวิจัย วันที่ 1819 พ.ค.65 ที่ รร.
TK สถาบันได้ส่ง
เรื่อง สื่อนิทาน
4D เป็น
ผลงานวิจัยที่

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน
- เอกสารแสดงรายการ
ผลงานการจัดการข้อมูล
และความรู้ของ
หน่วยงานเพื่อการ
บริหารจัดการให้
หน่วยงานมีความรู้สำคัญ
อย่างเป็นระบบและ
พร้อมใช้งาน โดย
สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน
- เอกสารสรุปผลการ
วิเคราะห์ GAP ข้อมูลและ
ความรู้ที่สำคัญและ
จำเป็นต่อภารกิจ
หน่วยงาน
- เอกสารแสดงรายการ
ข้อมูลความรู้ที่นำมาใช้
ประกอบการวิเคราะห์
สถานการณ์ เพื่อกำหนด
แนวทางการขับเคลื่อน
การดำเนินงานวิชาการ,
GAP ข้อมูลและความรู้ที่

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

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
- ขาดบุ ค ลากรผู ้เชี ่ ยวชาญที ่ป รึ กษาด้า นการศึ กษาวิ จั ย และด้ านสถิติ 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)

เสนอ ครั้งนี้เป็น
ครั้งที่ 2 นำเสนอ
โครงร่าง อบรม
เรื่องการนำ
Endnote มา
สนับสนุนการ
บริหารงานวิจัย
จะมีการประชุม
อีกครั้ง ในบทที่
3 และการพัฒนา
เครื่องมือในวันที่
30 พฤษภาคม
2565 ขอเชิญ
ชวนเจ้าหน้าที่
สถาบันฯ ที่สนใจ
เข้ารนับฟัง
แลกเปลีย่ นกันใน
ที่ประชุมได้

2.1 มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ download (moph.go.th)
- พัฒนาทีมขับเคลื่อน งานพัฒนาวิชาการใน หน่วยงานอย่าง ต่อเนื่อง
- เพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัยและการจัดการความรู้
- ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการ

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน
สำคัญและจำเป็นต่อ
ภารกิจหน่วยงาน
1. 2 ผ ล กา ร ว ิ เคราะห์
ผู้รับบริการและผู้มีส ่วน
ได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อน
ตัวชี้วัด (0.25)
เอกสารแสดงถึ ง ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อข้อมูลและความรู้ที่
ส ำ ค ั ญ แ ล ะ จ ำ เ ป ็ นต่ อ
ภารกิจหน่วยงาน
Advocacy/
Intervention
2.1 ข้อมูลการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ
PIRAB (0.5)

- มีเอกสารแสดง
มาตรการเพื่อการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
วิชาการของหน่วยงานให้
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ตามกลยุทธ์ PIRAB

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
- 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)

ความต้องการ/ ความคาดหวัง
1. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เข้ารับการศึกษา อบรมการจัดการความรู้และการด าเนินการ
วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล
2. ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านการศึกษาวิจยั และด้านสถิติใน
หน่วยงาน
3. การสนับสนุนให้บุคลากรได้น าเสนอและเผยแพร่ผลงานในระดับสูงขึ้น
รวมถึงการส่งผลงานเข้าสู่เวทีการประกาศในระดับต่างได้เพิ่มขึ้น
4. การดำเนินงาน ส่วนกลางเน้นการทำงานบูรณาการให้เป็นรูปธรรม

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน
พร้อมเหตุผลประกอบใน
การกำหนดมาตรการ
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่
ผู้รับบริการ (C)/ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (SH) (0.5)
- มีเอกสารสรุปประเด็น
ความรู้ที่ให้แก่บุคลากรเพื่อ
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
วิชาการของหน่วยงานให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อม
เหต ุ ผลประกอบในการ
กำหนดประเด็นความรู้
Management and
Governance
3.1 มีแผน/ผลการขับเคลื่อน
การดำเนินงานตัวชี้วัด
(0.5)
- ม ี แ ผ นปฏ ิ บ ั ต ิ การ
ดำเนิ นงานวิ ชาการของ
หน่วยงานให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และแผน
ดำเนิ น การสร้ า งหรื อ
พั ฒนาผลงานวิ จ ั ย /

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
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 และแผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจยั /นวัตกรรมที่สำคัญและ
จำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

นวั ตกรรมที ่ สำคั ญและ
ผลการดำเนินงานตามแผน
จ ำ เ ป ็ น ต ่ อ ภ า ร กิ จ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการและสร้างหรือพัฒนา
หน่วยงาน
งานวิจัยฯ https://bit.ly/3CoJscS
- มี ก ารขั บ เคลื ่ อ นงาน
1
- มีการขับเคลื่อนงานเป็นไปตามแผนทีก่ ำหนดไว้
เ ป ็ น ไ ป ต า ม แ ผ น ที่ กระบวนงาน
1
กำหนดไว้
3.2 มี รายงานการติ ดตาม กระบวนงาน
การดำเนิ นงานตั วชี ้ วั ด
ตามคำรับรองฯ ทุกเดือน
และนำขึ ้ นเว็ บไซต์ ของ
หน่ วยงาน ภายในวั นที่
10 ของเดือนถัดไป (0.25)
3.3 ม ี ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ปฏิบัติงานการขับเคลื่อน
การด าเนิ น งานวิ ช าการ
ของหน่ ว ยงานให้ เ ป็ น
องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้
(SOP) (0.25)
2. กำหนดแผนงานการขับเคลื่อนฯ แผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการ ของ
1
หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กระบวนงาน
https://bit.ly/3JVetZ8
1
กระบวนงาน

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
รายงานผลการดำเนินงาน
(ผล)
1
3. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนฯ และติดตามการดำเนินงาน
กระบวนงาน เดือนมีนาคม 2565 https://bit.ly/3NYe0HE ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
1
จริยธรรมการวิจัย
กระบวนงาน เดือนเมษายน 2565 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพ
กระบวนงาน

- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนฯ https://bit.ly/3tH3YRY
1
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ได้พัฒนางานวิจัยเพื่อเป็นสร้าง
กระบวนงาน
องค์ความรู้และเพื่อขับเคลื่อนพัฒนางานด้านเด็กปฐมวัยและคณะกรรมการ
1
กระบวนงาน
กพว. หน่วยงานได้พิจารณาส่งขอจริยธรรมการวิจัย 2 เรื่อง ดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยประเทศไทย (Reflectiveness Modified English Learning in

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
early childhood center in Thailand) (รหัส โครงการ 522) ผ่านการ
พิจารณารับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 และกำลังดำเนินการเก็บข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัย
2. ถอดบทเรียนการยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) อยู่ใน
ขั้นตอนการยื่นขอรับรอง การพิจารณาจริยธรรมการวิจัย โดยเปลี่ยนจากการ
ขอของกรมอนามัย เป็นการขอจากหน่วยงานภายนอก เพื่อความให้ทันกับ
ระยะเวลาในการจ้างเก็บข้อมูล
3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การขับเคลื่อนตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จ
ของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
download (moph.go.th)

สรุปการขับเคลื่อนตามแผนการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก รายละเอียด
ตามที่แนบ https://bit.ly/3rdrMfO

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

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

Assessment
- เอกสารแสดงข้อมูลผล
การดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั ิการของ
หน่วยงานรอบ 6 เดือนหลัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(0.3 คะแนน)
- เอกสารสรุปผลการ
วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่
อาจทำให้การขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการประจำปี
ของหน่วยงานไม่บรรลุ
เป้าหมาย (0.4 คะแนน)
- มี การจั ดทำแผนปฏิ บ ั ติ
การประจำปีหน่วยงาน ใน
ระบบ DOC ตามกรอบ
ว ง เ ง ิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่
หน่วยงานได้รับการจัดสรร
(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 จึงยังคงกิจกรรมดังกล่าวไว้ใน
แผน จนถึงไตรมาสที่ 4 ซึ่งสุดท้ายไม่สามารถดำเนินการได้ จึงทำให้กิจกรรมนี้
ไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งมีการปรับแผนนำมาใช้ดำเนินกิจกรรมอื่น ประมาณปลาย
เดื อ น กค. 64 วิ เ คราะห์ ผ ลการดำเนิ น งานปี - 64-สพด-กพร(1)แก้ ไ ข
docx.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
- ขอให้กลุ่ม วนถ. นายสุทิน ปุณฑริก
เร่งรัดเรื่องจัดทำ ภักดิ์
ชุดเครื่องมือพัฒนา
คุณภาพเด็ก
ปฐมวัยด้าน
สุขภาพเด็ก (4D)
-งบประมาณไตร
มาส 4 ยั งไม่เข้า
ระบบ ไตรมาส3
ไม่เพียงพอในการ
บริหาร
แนวทางแก้ไข
- ได้สลาย IPO
กิจกรรมจ้างทำ
เครื่องมือ 4D เพื่อ
นำเงินมาใช้ไตร
มาส 3 ก่อน
เนื่องจากรายการ
ดังกล่าวกำหนดส่ง
มอบไตรมาส 4

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน
แผนความเสี่ยงของ
โครงการที่มีวงเงิน
งบประมาณ 500,000
บาทขึ้นไป ครบทุก
โครงการ (0.5 คะแนน)
- มีเอกสารแสดงมาตรการ
เพื ่ อ การขั บ เคลื ่ อ นการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การของหน่วยงาน โดยใช้
กล ย ุ ทธ์ PIRAB พร ้ อ ม
เหตุ ผ ลประกอบในการ
กำหนดมาตรการ (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. มาตรการการสื่อสารเพื่อการกำกับ และติดตามการดำเนินงาน 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 จึงได้จัดทำแผนสนับสนุนการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัด ขึ้นดังนี้

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

- มีเอกสารการอนุมัติปรับ
แผนปฏิบัติการของ
1 รายการ
หน่วยงานที่มีการอัพเดตใน (1 รายการ)
ระบบ DOC (0.3 คะแนน)
- มีรายงานความก้าวหน้า
6 ครั้ง
ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น ต า ม (7 ครั้ง)
แผนปฏิบัติการหน่ วยงาน
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
คะแนน)

รายงานผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ ทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ดังสรุป
รายงานของตัว ชี ้ วั ด ข้ า งต้ น รายละเอี ยดดั ง Link แนบ วิ เ คราะห์ผลการ
ดำเนินงานปี-64-สพด-กพร(1)แก้ไขdocx.docx (live.com)
กิ จ กรรมที ่ 2 ติ ด ตามความก้ า วหน้ า การดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บ ั ต ิการ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ผ่าน
การประชุมประจำเดือนของ สถาบันฯ
ต.ค. 64 ดำเนินการ 14 ต.ค.64 https://bit.ly/3zH63Qs
ธ.ค.64 ดำเนินการ 7 ธ.ค.64 https://bit.ly/3tcKYML
ม.ค.65 ดำเนินการ 7 ม.ค.65 https://bit.ly/3uEHyTJ
ก.พ.65 ดำเนินการ 14 ก.พ.65 https://bit.ly/3IR4HGH
มี.ค.65 ดำเนินการ 17 มี.ค.65 https://bit.ly/38tkcqU
เม.ย.65 ดำเนินการ 7 เม.ย.65 https://bit.ly/3kXZbaQ
พ.ค.65 ดำเนินการ 9 พ.ค.65 https://bit.ly/3azPI7J

กิจกรรมที่ 3 ประชุมพิจารณาหา GAP การดำเนินงานของตัวชี้วัดร้อยละ
2 ครั้ง
(1 ครั้ง) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
(กรกฎาคม) 2565
ก.พ.65 https://bit.ly/3tDtx6w สรุป Gap การดำเนินงานรอบ 5 เดือน
แรกดังนี้
(1) การส่งมอบงานของผู้รับจ้างในการผลิต คลิปวีดีโอ ไม่สามารถส่งได้ตามที่
กำหนดไว้ในสัญญาจ้างเนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 ทำให้หาผู้แสดงและ
สถานที่ถ่ายทำได้ยาก

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
แนวทางการแก้ไข : เสนอให้การจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 5 เดือนหลัง ซึ่งยังมี
จำนวน 1 รายการที่จะดำเนินการในเดือน มีค. ได้แก่ การจัดทำชุดของขวัญ
4D ให้กำหนดในสัญญาจ้างให้แบ่งจ่ายเงินงบประมาณ เป็น 2 งวด เพื่อจะทำ
ให้มียอดเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้เป็นบางส่วน
(2) เอกสารการส่งมอบงานจัดซื้อจัดจ้างมีความผิดพลาด มีการแก้ไขทำให้
เสียเวลาในการแก้ไขส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า
แนวทางการแก้ไข : ให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผู้รับจ้างให้ละเอียดเกี่ยวกับการ
จัดทำเอกสารการส่งมอบงาน

4 ครั้ง
(2 ครั้ง)ง)
(มิถุนายน)
(กรกฎาคม)

กิจกรรมที่ 4 แจ้งคืนข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี
2565 รายไตรมาสให้กลุ่มงานรับทราบ ในการประชุมกลุ่มงาน

สรุปการขับเคลื่อนตามแผนการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก รายละเอียด
ดังที่แนบ https://bit.ly/3DUoFi2

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

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
(0.5 คะแนน)
2. รายงานผลการ
(ITA)

วิเคราะห์ Gap ปัญหา
การดำเนินงานคุณธรรม
ความโปร่งใสของ
หน่วยงาน โดยมี
องค์ประกอบของข้อมูล
ดังนี้
2.1 ผลผลิตและผลลัพธ์
การดำเนินงาน ระดับ C
(Comparisons) การ
เปรียบเทียบ ผล 3 ปี
ย้อนหลัง T (Trends)
แนวโน้ม (0.25)
2.2 ข้อเสนอแนะของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (0.25)

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

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) มาใช้วัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
หน่วยงานครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ เพื่อประเมินการรับรู้ผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง เพื่อนำผลการประเมินการรับรู้มาปรับปรุง
พัฒนาวิเคราะห์ Gap หรือโอกาสในการพัฒนา ให้หน่วยงานสามารถพัฒนา
กลไก มาตรการ ในการดำเนินงานคุณธรรม ความโปร่งใส และส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือผูร้ ับบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายและวิสยั ทัศน์ของ หน่วยงาน ดังนั้น จึง
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2562 - 2564) เพื่อ
ทบทวน วิเคราะห์ เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน และสะท้อนถึงการ
ตอบสนองและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

-

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ
นางสาวน้ำตาล จบ
ปาน

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน
Advocacy/
Intervention
1.กำหนดมาตรการ กลไก
การดำเนิ น งาน รอบ 5
เดือนแรก ที่สอดคล้ อ ง
ตาม กลยุ ท ธ์ PIRAB
พร้ อ มเหตุ ผ ลประกอบ
ในการกำหนดมาตรการ
แ ล ะ เ ช ื ่ อ ม โ ย ง กั บ
หลักเกณฑ์การเปิดเผย
ข้ อ มู ล สาธารณะ OIT
(0.5)
2. สรุปประเด็นความรู้แก่
C/SH เพื ่ อ ขั บเคลื ่อนการ
ดำเนินงาน (0.5)
Management and
Governance
1. มีแผนการดำเนินงาน
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) ตาม
เอกสารแนบ 1 และ 2
(0.5)
2. มีการขับเคลือ่ นงาน
เป็นไปตามแผน ที่
กาหนด (0.25)

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

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

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน
3. มี ร ายงานการกำกั บ
ติดตามการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดคำรับรองฯ ทุก
เดือน และนำขึ้นเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ภายในวันที่
10 ของเดือนถัดไป (0.25)

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
3. ข้อเสนอแนะของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ดำเนินการสำรวจข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายใน
หน่วยงาน จากการประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของบุคลากรต่อหน่วยงานตนเอง ประจำปี 2562 - 2564 เพื่อ
นำข้อเสนอแนะมาประกอบการวิเคราะห์ความต้องการหรือความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนา กำหนดมาตรการ กลไก
การการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน
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 ที่
กำหนด (เอกสารแนบ 1) https://bit.ly/3tMi709

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อ

มาตรการOIT (ข้อมูลพื้นฐาน)

มี

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9

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











O10

ข้อ มาตรการOIT (ใช้จ่ายงบประมาณ)
O1 แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี
O2 รายงานการ กำกับติดตาม การใช้จา่ ย

ปัญหาอุปสรรค
ไม่มี

หมายเหตุ



มี



ไม่มี

หมายเหตุ

งบประมาณ ประจำปี

O3 รายงานผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
ประจำปี
O4 แผนการจัดซื้อ จัดจ้างหรือ แผนการ
จัดหาพัสดุ
O5 ช่องทางการรับ ฟังความคิดเห็น
O6 การเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วน ร่วม






สรุปการขับเคลื่อนตามแผนการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก ดังรายงานที่
แนบ https://bit.ly/3ur1qt1

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

(2) มีเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 5 เดือนหลัง
กิจกรรม

เป้าหมาย

ผล
ดำเนินการ

หมายเหตุ

ประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมประจำหน่วยงาน
จัดทำรายงานผลการ
วิเคราะห์ GAP ปัญหาการ
ดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน
จัดทำแผนขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.6
ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ปี 2565
(รอบ 5 เดือนหลัง)
กิจกรรมรายงานแผน/ผล
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำเดือน

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

https://bit.ly/374ypu8
29 มีนาคม 2565
https://bit.ly/3DYbIE7

1 ครั้ง

1 ครั้ง

https://bit.ly/3DWhYfg

4 ครั้ง

2 ครั้ง

มี.ค.65
https://bit.ly/3NZ99pJ
(เบิกจ่าย 44.1% เป้าหมาย
50.0%)
เม.ย.65
https://bit.ly/3vWJtDb
(เบิกจ่าย 49.7% เป้าหมาย
64.0%)
พ.ค.65
https://bit.ly/3x9PkFN
(เบิกจ่าย 64.9% เป้าหมาย
74.0%)

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)

รายงานผลการดำเนินงาน
ปรับปรุง/จัดทำคู่มอื มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (SOP)
กระบวนงานต่างๆ ได้แก่
1.กระบวนการบริหาร
งบประมาณ
2.กระบวนการเบิกจ่ายเงินยืม
ราชการ
3.กระบวนการขอใช้รถ
ราชการ
4.กระบวนการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ (ยืม-คืน)

4 ฉบับ

4 ฉบับ

แสดงช่องทางการสือ่ สารที่
บุคลากรในหน่วยงานสามารถ
มีส่วนร่วมในการรับรูก้ าร
ดำเนินงาน สอบถาม ทักท้วง
ร้องเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูล
และให้ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับ
การใช้จ่ายงบประมาณ/การใช้
ทรัพย์สินของราชการ
ประชุมกำกับติดตามผลการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดฯ
ประจำเดือน

2
ช่องทาง

2
ช่องทาง

4 ครั้ง

2 ครั้ง

ปัญหาอุปสรรค
- SOP กระบวนการบริหาร
งบประมาณ
https://bit.ly/379wcNX
- SOP กระบวนการเบิก
จ่ายเงินยืมราชการ
https://bit.ly/3LPKty6
- SOP กระบวนการพิจารณา
ความดีความชอบ
https://bit.ly/3LTvEL6
- SOP กระบวนการรับ - จ่าย
พัสดุ
https://bit.ly/3747n69
- SOP กระบวนการขอใช้รถ
ราชการ
https://bit.ly/3jopDKa
- SOP กระบวนการใช้
ทรัพย์สินของราชการ (ยืม คืน) https://bit.ly/3LUAQxY
https://bit.ly/3M4sOTY

เมษายน 2565
https://bit.ly/3P8NPPh
พฤษภาคม 2565

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน

เป้าหมาย
(ผล)
รายงานการกำกับติดตาม ต.ค.64
คำรับรองปฏิบัติราชการ พ.ย.64
2565
ธ.ค. 64
ม.ค.65
ก.พ.65
มี.ค. 65
เม.ย.65
พ.ค.65

รายงานผลการดำเนินงาน
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
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 https://bit.ly/3jk9m8T
วันที่ 31 มีนาคม 2565 https://bit.ly/3uoQCLE
วันที่ 2 เมษายน 2565 https://bit.ly/3xdU4Jw
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รับผิดชอบหลัก/
ร่วม นำเสนอ

วาระที่ 5 อื่น (ถ้ามี)
5.1 การนัดประชุมติดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ เดือนมิถุนายน 2565 ขอนัดวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน
2565 เป็นระบบออนไลน์
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม 11.50 น.
นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้บันทึกการประชุม
นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ภาพกิจกรรม

