รายงานการประชุมติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือน มิถุนายน 2564
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ และ Google Meet
....................................
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ
2. นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์
3. นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู
4. นางสาวเขมิกา ฉัตรก้องภพ
5. นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ
6. นางสาวไพลิน วิญญกูล

รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักจิตวิทยาชำนาญการ

ผู้ประชุมผ่านไลน์
1. นางธนิกา สุจริตวงศานนท์
รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
2. นางเปรมฤทัย เกตุเรน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3. นางสาวพรชเนตต์ บุญคง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4. นางสาวกัลยา สุนทรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติราชการ
5. นางสาวน้ำตาล จบปาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัตกิ าร
6. นางสาวอนัญญา รักปัญญา
นักวิชาการศึกษา
7. นางเบญจวรรณ วงศ์ใหญ่
นักวิชาการศึกษา
8. นางพรทิพย์ วรวิชญ์
นักวิชาการศึกษา
9. นางอรัญญา ทับน้อย
นักวิชาการศึกษา
10. นางสาวมานิ เนกขัมม์
นักวิชาการศึกษา
11. นายอิบรอเฮง เจ๊ะมิ
นักวิชาการศึกษา
12. นางสาวอัญพัชร์ ถึงหมื่นไวย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
13. นางสาวจรรยมณฑน์ ตั้งวิบูลย์สวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไป
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวศิรประภา สายสวาท
เริ่มประชุม 13.00 น.

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ลาพักผ่อน

วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรียนรู้การประชุมระบบออนไลน์
นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอให้ทุกคนศึกษาเรียนรู้การประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์ ใน YouTube เช่น Zoom, line, Meet ฯลฯ และจะหาช่องทางการเรียนรู้โปรแกรม office สำหรับใช้
งาน หรือโปรแกรมออนไลน์อื่นๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ ได้นำเสนอสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2564 ลงวันที่ 25 พ.ค.2564
และได้ส่งไฟล์รายงานเข้ากลุ่มไลน์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2564 ลงวันที่ 25 พ.ค.2564

วาระที่ 3 เพื่อพิจารณา
3.1 รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2564 รอบ 5 เดือนหลัง เดือนมิถุนายน 2564
ตัวชี้วัด
งานวิชาการ

กิจกรรมขับเคลื่อน ระยะเวลา เป้าหมาย

1.7 ร้อยละของเด็ก
อายุ 0-5 ปี ทั้งหมด
ตามช่วงอายุที่
กำหนดมี
พัฒนาการสมวัย

1.ประชุมจัดทำเนือ้ หา
หลักสูตร DSPM Elearning
2.อบรมพัฒนาศักยภาพ
การใช้คู่มือ DSPM
พยาบาลที่ให้บริการดูแล
มารดาหลังคลอด

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดูแลและส่งเสริม
โภชนาการพัฒนาการ การ
ป้องกันโรค และสุขภาพ
ช่องปาก (4D) ระหว่าง
ผู้ดูแลเด็กและผูป้ กครอง
ของสถาบันพัฒนาอนามัย
เด็กแห่งชาติ

1พ.ย.6331 ก.ค.64

3 ครั้ง
(2ครั้ง)

1ธ.ค.63-31
ก.ค.64

320 คน
(240 คน)

1พ.ย.6331ม.ค.64

160 คน
(116 คน)

รายงานผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รายงาน

กิจกรรมที่ 1 มีการดำเนินการตามแผนครบ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประชุมยกร่าง ครั้งที่ 2 มีการ
ประชุมพิจารณา ครั้งที่ 3 เป็นการดำเนินงานในไตรมาส 4 รายละเอียด ดังนี้
1.Introduction 5 นาที
2.บทบาทพ่อแม่และครูในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 20 นาที
3.การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามแนวทาง DSPM 60 นาที
4.Summary 5 นาที

- ผลการขับเคลื่อนได้ตามแผน
เพื่อให้งานต่อเนื่องจึงขอปรับแผน
เพิ่มกิจกรรมประชุมสรุปผลการ
ดำเนินงาน งบประมาณ 3000.- ระบบ HDC เป้าหมายการ
รณรงค์ไม่ขึ้นในระบบ
- การเชื่อมโยงระบบเด็กได้รับเงิน
อุดหนุนกับพัฒนาการ
- ตัวชีว้ ัด LB ต้องมี intervention
ที่ทำ

นางสาวพรช
เนตต์ บุญคง

https://mooc.anamai.moph.go.th/course_intro?f4b9ec30ad9f68f89b29639786cb62ef

ผลการดำเนินงาน ในพื้นที่เขต 13 กรุงเทพฯ จะมี สถาบันสุขภาวะเขตเมือง (สสม.)+
สถาบันราชานุกูลรับผอบชอบประเมินออนไลน์ภาคปฏิบัติ ดังกราฟ
สรุปยอดผู้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร
ณ เดือน พ าคม
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด

คน
ครูผู้ดูแลเด็ก

เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
อื่น ๆ

ปัจจุบัน เดือนพฤษภาคม 2564 มีจำนวนผู้เรียนมากกว่า 1,205 คน ดังรายชื่อบน web site
https://nich.anamai.moph.go.th/th/dspm-e-learning2

ข้อเสนอแนะ ผู้อำนวยการ
1. การจัดประชุมพัฒนาระบบ
ติดตามตัวชี้วัดเรื่องพัฒนาการใน
ระบบ HDC อยากให้นำเรื่อง
ปัญหา HDC มารวมกัน และจัด
ประชุมครั้งเดียว
2. การขับเคลื่อนงานภายนอก
กระทรวง ขอให้นำประเด็นมาสรุป
และรายงานเข้าระบบ DOC

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน ระยะเวลา เป้าหมาย

รายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 จัดตามแผนครบ 3 ครั้ง ผูเ้ ข้าร่วม 240 คน ครั้งที่ 4 กำหนดไว้ ก.ค.64

ครั้งที่ 1 https://bit.ly/3tbPkAz ครั้งที่ 2 https://bit.ly/3bnLZbg
ครั้งที่ 3 https://bit.ly/3kVmQrD
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลและส่งเสริมโภชนาการ
พัฒนาการ การป้องกันโรค และสุขภาพช่องปาก (4D) ระหว่างผู้ดูแลเด็กและผูป้ กครองของ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย (ต.ค.63-เม.ย.64) ณ 16 มิถุนายน 2564
คัดกรอง ภาพรวม ร้อยละ 89.6 ต่ำกว่าเป้าหมาย เขต 1(83.2) 4(76.8) 6(88.2) 8(89.2)
11(86.1) 12(89.6)
สงสัยล่าช้า ภาพรวม ร้อยละ 28.3 เขตที่ค้นพบสูงสุข คือ เขต 7(41.1)
ติดตามได้ ภาพรวม ร้อยละ 92.8 ต่ำกว่าเป้าหมาย เขต 1(85.0) 4(86.7)
สมวัยรวม ภาพรวม ร้อยละ 87.4 ต่ำกว่าเป้าหมาย เขต 1(79.0) 4(74.1) 11(84.1)

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รายงาน

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน ระยะเวลา เป้าหมาย

รายงานผลการดำเนินงาน
จากการประชุมกองตรวจประเมินผล นพ.อำนวย กาจีนะ เป็นประธาน เพือ่ ติดตาม
รายงานความก้าวหน้าผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประเด็นการตรวจสอบ
เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวง
สาธารณสุข https://bit.ly/3tifzET ข้อเสนอ 4 กลุ่ม ในประเด็น
ประเด็นที่ 1 กลุ่มเด็กปฐมวัยที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร
ประเด็นที่ 2 การเข้าถึงบริการของเด็กปฐมวัยเขตเมือง
ประเด็นที่ 3 การใช้คู่มือส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
ประเด็นที่ 4 พัฒนาการเด็กช่วงอายุ 3 - 5 ปี สมวัยต่ำกว่าเด็กช่วงอายุ 0 - 2 ปี
ข้อเสนอแนะแนวทางประเมิน
1.ใช้กลไกที่มีอยู่ในระดับกระทรวงสาธารณสุข เป็นเครื่องมือในการช่วยถ่ายทอดและผลักดัน
นโยบายแนวทางการปฏิบัติงานลงไปสู่ระดับพื้นที่
2.กำหนดเป้าหมายการประเมินภาวะการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทุกคน
3.ดำเนินการแก้ไขปัญหาการประเมินภาวะการเจริญเติบโต และปัญหาทุพโภชนาการของเด็ก
ปฐมวัยผ่านการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
4.ควรพิจารณาเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรให้กับทุกครอบครัว และเพิ่มจำนวนเงินเพื่อการ
เลี้ยงดูบุตรให้มากขึ้น
5.สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก/โรงเรียนอนุบาล) ทุกสังกัดต้องดำเนินการใช้
“มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ”ตามมติคณะรัฐมนตรี 2 ม.ค. 62 อย่างเคร่งครัด
6.ควรสนับสนุนให้เปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต่ำกว่า 3 ปี
จากการประชุมตรวจราชการ วันที่ 23 เม.ย.64 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน เป็นประธาน
นำเสนอสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย วันที่ 5 พ.ค.64 นำเสนอประเด็นแก้ไข ครั้งที่ 2
และงานโครงการราชทัณปันสุข สพด. ร่วมดำเนินงาน กับวัยทำงานที่เป็นเจ้าภาพ
เดือนมิถุนายน 2564 มีการประชุมเพื่อพัฒนาระบบ DSPM E-learning มีแผนการดำเนินงาน
3 ครั้ง โดยในเดือนมิถุนายน 2564 ดำเนินการไปแล้ว 2 ครั้ง

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รายงาน

ตัวชี้วัด
1.8 ร้อยละของเด็ก
อายุ 0-5 ปี สูงดีสม
ส่วน

กิจกรรมขับเคลื่อน ระยะเวลา เป้าหมาย
1.ประชุมออนไลน์ VDO
conference ชี้แจงการ
ดำเนิน งานขับเคลื่อนงาน
ตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติใน
ระดับพื้นที่
2.การประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อน
การส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม กรม
อนามัย กลุ่มสตรีและเด็ก
ปฐมวัย
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแล
และส่งเสริมโภชนาการ
พัฒนาการ การป้องกันโรค
และสุขภาพช่องปาก (4D)
ระหว่างผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ปกครองของสถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
4. เยี่ยมเสริมพลัง ศูนย์
อนามัยที่ 3, 4,10 และ 12
5.อบรมพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็กด้านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
และการเล่นสำหรับเด็ก
ปฐมวัย ปรับแผนเป็น การ
ผลิตสื่อ ส่งเสริมพัฒนาการ
ที่บ้าน

1พ.ย.63-31
ม.ค.64

20 คน
(20คน)

ส.ค.64

20 คน

1พ.ย.63-31
ส.ค.64

160 คน
(116คน)

1ธ.ค.63-28
ก.พ.64

4 ครั้ง
(3 ครั้ง)

1-31 มี.ค.64
(มี.ค.-ก.ค.)

60 คน
(150 ชุด)

รายงานผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รายงาน

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจง 1) แนวทางการเข้าดูข้อมูล มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดย - กิจกรรมอาจจะไม่ได้ดำเนินการ นางสาวเขมิกา
เปิดไฟล์ "KPI Detail'"ค้นหาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดูคะแนนตัวชีว้ ัด และคำอธิบายชีท 2)
ตามแผน เนื่องจากยังมีการระบาด ฉัตรก้อง พ
สำรวจสถานการณ์เฝ้าระวังการเจริญเติบโตและส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก อย่างต่อเนื่อง
โควิด 19
ข้อเสนอแนะ
- ให้หาข้อมูลเก็บคะแนนใน
รูปแบบออนไลน์ กำหนดแผนการ
ดำเนินงานผ่านเครือข่าย
- รูปแบบการประเมินการชั่ง
น้ำหนักเด็กออนไลน์ เริ่มต้นอาจให้
เริ่มที่ ศพด.สังกัด สถาบันพัฒนา
กิ จ กรรมที ่ 3 เมื ่ อ วั น ที ่ 7 มกราคม 2564 ณ ห้ อ งประชุ ม ชั ย นาทนเรนทร สำนั ก งาน อนามัยเด็กแห่งชาติ 2 แห่ง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการประชุมจัดงานแถลงข่าวเปิด
โครงการส่งเสริมคุ ณภาพสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัย ด้า นสุข ภาพ 4D เพื่อ แลกเปลี่ย นและ
ขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาพ 4 กระทรวง โดย ได้มอบเอกสารการดำเนินงานและชุด
ของขวัญ”โครงการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D” ให้กับสถาน
พั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข 52 แห่ ง เพื ่ อ ดำเนิ น การต่ อ
https://nich.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/201359#gallery
กิจกรรมที่ 4 เยี่ยมเสริมพลังดำเนินการแล้ว 3 ครั้ง ส่วนครั้งที่ 4 ภาคใต้ ปรับแผนดำเนินงาน
ในระบบ DOC เรียบร้อยแล้ว เป็นช่วงเดือนกรกฎาคม 2564

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน ระยะเวลา เป้าหมาย

รายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 5 อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการ
เล่นสำหรับเด็กปฐมวัย ปรับแผนเป็น การผลิตสื่อ ส่งเสริมพัฒนาการที่บ้าน
สถานการณ์ มี สพด.ที่เข้าประเมิน ร้อยละ 50.81 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทีป่ ระเมิน
ตัวชี้วัดสูงดีสมส่วน (1.4.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 3.1.1ข, 3.3.1ข และ 3.3.2ข) รายข้อดังนี้
ตัวบ่งชี้ N แห่ง
n
0
1
2
3
%ประเมิน
27,442
200
565
7,095
19,582
50.81
1.4.1
54,000
27,392
62
534
2,156
24,640
50.72
2.2.1
54,000
27,371
65
248
4,821
22,237
50.68
2.2.2
54,000
27,333
261
2,267
3,479
21,326
50.61
2.2.4
54,000
37.54
3.1.1ก 54,000 20,275 7,242 131 391 12,511
49.14
3.1.1ข 54,000 26,538 285 149 519 25,585
48.58
3.3.1ข 54,000 26,236 256 211 1,118 24,651
48.52
3.3.2ข 54,000 26,203 366 397 1,650 23,790
โดยมี เกณฑ์การประเมินให้คะแนน
คะแนน

0.05

0.10 0.15

0.20

0.25

ร้อยละ

36

38

42

44

40

การขับเคลื่อน รอบ 5 เดือนแรก ผลักดันกิจกรรมด้านการเจริญเติบโตสมวัย สำหรับสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยเข้าวาระการประชุมระดับกอง กรม กระทรวง และ 4 กระทรวง
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ผู้รายงาน

กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
จากการขับเคลื่อนงานร่วมกับ 4D พบ Best Practices ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
https://nich.anamai.moph.go.th/th/e-book/2347#wow-book/ พบว่า มีนวัตกรรม
ในด้านสูงดีสมส่วนหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ เช่น
- นวัตกรรม เท้าไฟ เหินเวหา ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ในเดือนมิถุนายน 2564 สรุปการประชุมตามแผนกำหนดในเดือนสิงหาคม 2564 และขอ
เลื่อนจัดเป็นเดือนมิถุนายน 2564
1.10 ร้อยละของ
เด็กอายุ 3 ปี
ปราศจากฟันผุ
(Caries Free)

1. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ดูแลและส่งเสริม
โภชนาการพัฒนาการ
การป้องกันโรค และ
สุขภาพช่องปาก (4D)
ระหว่างผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ปกครองของสถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ

1ธ.ค.63-31
ส.ค.64

160 คน
(116 คน)

กิจกรรมที่ 1 มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้าน
สุขภาพ 4D เพื่อแลกเปลี่ยนและขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาพ 4 กระทรวง เมื่อวันที่ 7
มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข โดย ได้มอบเอกสารการดำเนินงานและชุดของขวัญ”โครงการส่งเสริม
คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D” ให้กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 52 แห่ง เพื่อดำเนินการต่อ
- ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนงาน 4D ของสำนักทันตสาธารณสุข กองกิจกรรมทางกายเพือ่
สุขภาพสำนักโภชนาการ วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564 https://1th.me/9o8uv
https://1th.me/XFGdr

ข้อเสนอแนะ ที่ประชุม
- สำนัก ทันตะ จะมีงานวันที่ 28
มิ ถ ุ น ายน 2564 พิ ธ ี ม อบรางวั ล
ต้ น แบบการดำเนิ น งานส่ ง เสริ ม
สุ ข ภาพช่ อ งปากในเด็ ก ขอให้
ผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมขับเคลื่อน
งานและนำมาแชร์ ผ ลงานในที่
ประชุมครั้งถัดไป

นางสุรีพร
เกียรติวงศ์ครู

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน ระยะเวลา เป้าหมาย
2. การสร้างความรอบ
รู้ด้านการส่งเสริม
สุขภาพฟันในสถาน
3.ประชุมคณะทำงาน
ขับเคลื่อนงานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพฟัน
สำหรับสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย

1ธ.ค.63-31
ส.ค.64

3 ช่องทาง
(3 ช่องทาง)

1ธ.ค.63-26
ก.พ.64

1 ครั้ง
(1 ครั้ง)

รายงานผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 2 ประเด็นความรู้และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ช่องปากผ่านการสื่อสาร
ช่องทางwebsite สถาบันฯ Facebook และLine ไปยัง หน่วยงานสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัย
ทุกสังกัดและพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุดความรู้ดูแลช่องปาก https://1th.me/PeacQ

ในวันที่ 18 พ.ค.64 สำทันตกรรมขับเคลื่อนคลิปแปลงฟัน 2 นาที สิ่งที่นำไปขับเคลื่อนต่อ
คือ ภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 2 แห่ง โดยคุณครูสื่อสารผ่านทางไลน์ให้ผู้ปกครอง และมี
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รายงานผลการดำเนินงาน
แผนจัดกิจกรรม conference กับผู้ปกครอง เดือน ก.ค.-ส.ค. 64 ส่วนภายนอกสื่อสารผ่าน
ทาง web Line และ Facebook
กิจกรรมที่ 3 1 กุมภาพันธ์ 2564 บูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ฟัน สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามโครงการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้าน
สุขภาพ (4D) 12 เขตสุขภาพและสสม. โดยการ VDO conference กับเขตสุขภาพ กำหนด
วันให้พื้นที่ดำเนินการ
11 มีนาคม 2564 ร่วมประชุมติดตามการดำเนินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

5 มีนาคม 2564 ประชุมขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพฟัน สำหรับสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย หารือเพื่อจัดทำแนวทางและเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D
กองกิจกรรมทางกายเพือ่ สุขภาพ จำนวน 25 คน รายงานการประชุมฯ สถาบันพัฒนาอนามัย
เด็กแห่งชาติ | ข่าวประชาสัมพันธ์ (moph.go.th)
20 เมษายน 2564 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน
กรมอนามัย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 20 เมษายน 2564 โอกาสเติมเต็ม
ของกรมอนามัย ภายใต้การขับเคลื่อนงานของ สสส. ดังนี้
1. เพิ่มเติมตัวชี้วัดผลลัพธ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ 0-2 ปี (ร้อยละเด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละเด็กสูงดีสมส่วน ร้อยละเด็กปราศจากฟันผุ)
2. การพัฒนาระบบข้อมูลและเฝ้าระวังที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์ และ
เด็ก 0-2 ปี
3. การพัฒนาผู้อำนวยการเล่น (play worker) สำหรับเด็กอายุ 0-2 ปี
4. การส่งเสริมสุขอนามัยเด็กอายุ 0-2 ปี สำหรับพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเด็ก
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5. การส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น การสุขาภิบาลอาหาร การจัดการ น้ำ
สะอาด การจัดการขยะ การจัดการความสะอาดที่พัก โดยมีรายละเอียดสรุปผลการประชุม
ตาม link นี้ https://nich.anamai.moph.go.th/webupload/9x45fd5e87a10707bad447547633b2d76d/tinymce/2564/SS/03.pdf
18 พฤษภาคม 2564 ประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย) ครั้งที่
1/2564 และได้ร่างกรอบการดำเนินงาน ดังนี้

โดยมีรายละเอียดสรุปผลการประชุมตามนี้ https://nich.anamai.moph.go.th/webupload/9x45fd5e87a10707bad447547633b2d76d/tinymce/2564/SS/04.pdf
ผลผลิตการดำเนินงาน
การเข้าถึงบริการของเด็กอายุ 3 ปี ช่วงสถานการณ์ปกติได้รับบริการ สูงกว่าสถานการณ์
โควิด เด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ ร้อยละ 73 เข้าถึงบริการ 26.77 ณ วันที่ 28 ก.พ.64
HDC สถานการณ์ ของ สพด.ที่เข้าประเมิน ร้อยละ 50.72 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่
ประเมินตัวชี้วัดด้านสุขภาพฟัน (1.4.5 2.2.2 2.2.3 2.2.5 3.1.2ข 3.1.3ข ) รายข้อดังนี้
ตัวบ่งชี้ N แห่ง
n
0
1
2
3
%ประเมิน
1.4.5
2.2.2
2.2.3
2.2.5
3.1.2ข
3.1.3ข

54004
54004
54004
54004
54004
54004

27,393
27,371
27,353
27,340
26,417
26,349

312
65
55
125
352
2,625

261
248
271
701
322
1,396

3,502
4,821
2,660
2,646
1,432
1,865

23,318
22,237
24,367
23,868
24,311
20,463

50.72
50.68
50.65
50.63
48.92
48.79

ผู้รายงาน

ตัวชี้วัด

1.28 ร้อยละของ
โรงพยาบาลพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้ตามเกณฑ์
GREEN&CLEAN
Hospital ระดับดี
มากขึน้ ไป

กิจกรรมขับเคลื่อน ระยะเวลา เป้าหมาย

1. แถลงข่าวโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยด้าน
สุขภาพ
2. ประชุมบูรณาการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามมารต
ฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ
3.ยกระดับคุณภาพ
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยด้านสุขภาพ 4
D
4. เยี่ยมเสริมพลัง
ติดตามการยกระดับ
คุณภาพสถานพัฒนา
เด็ก 4D

1 -30ม.ค.
64

160 คน
(116คน)

1ก.พ.6331ก.ค.64

5 ครั้ง
(5 ครั้ง)

รายงานผลการดำเนินงาน
จากการขับเคลื่อนการประชุมเตรียมความรวมมือดานสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมรวมกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น https://bit.ly/2Rr4B2C ซึ่งจะจัดงาน
28 พฤษภาคม 2564 และที่สำนักทันตะ มีกิจกรรมด้านสุขภาพฟันวันที่ 9 มิถนุ ายน 2564
เดือนมิถุนายน 2564 กิจกรรมภายใน ที่ดำเนินการ ได้เชิญวิทยาการจาก ส.ทันตะ มาสอน
ครู พี่เลี้ยง และให้ครูทำคลิป ส่งประกวด ส่วนผู้ปกครองได้ส่งคลิปและกล่องอุปกรณ์ส่งเสริม
พัฒนาการ และจะสรุปความก้าวหน้านำเสนอให้ที่ประชุมทราบ กิจกรรมภายนอก วันที่ 28
มิย. 64 มอบรางวัลต้นแบบ และ 8 กค.64 มีหนังสือให้ไปร่วมงานอีกครั้ง
กิจกรรมที่ 1 แถลงข่าวโครงการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ
ดำเนินการ ม.ค.64 ผลักดันนโยบายการทำงานส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4
กระทรวง และ สพด.สังกัด สธ วันที่ 7 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมชัยนาทเรนทร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข https://nich.anamai.moph.go.th/th/newsanamai/201359#gallery
เกณ ์การประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ด้าน

ข้อบ่งชี้

ก

ก และ

1มี.ค.63-30 12 แห่ง
ก.ค.64
(7แห่ง)

1เม.ย.6426ก.ค.64

2 ครั้ง/แห่ง
( แห่ง)

ก
และ

ผู้รายงาน

- แผนที่กำหนดให้ผู้บริการลงพื้นที่
ไม่สามารถดำเนินการได้ และจาก
ที ่ ป ระชุ ม Cluster แม่ แ ละเด็ ก
พื้นที่อยากให้ผู้บริหารลงสร้างแรง
เสริมกำลังใจการทำงานระดับพื้นที่
- ยั ง ไม่ ไ ด้ ห ารื อ กั บ เจ้ า ภาพหลัก
และจะขอดำเนินการเดือนถัดไป

น.ส.ไพลิน

ข

และ

และ

ปัญหาอุปสรรค

ข

และ

กิจกรรมที่ 2 ประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมารตฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ก.พ.64 จำนวน 3 ครั้ง เป็นการทบทวนกิจกรรมเนื้อหาที่จะดำเนินการ
ขับเคลื่อน 4D และแนวทางการขับเคลื่อนระดับพื้นที่
ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพ กรมอนามัย https://bit.ly/30q22yU
ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทาง
กายเพือ่ สุขภาพ กรมอนามัย https://bit.ly/38kDfRh
ครั้งที่ 3 วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมการ
พัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ชั้น 2 อาคารดรุณวิถี

ข้อเสนอแนะ
- อยากให้เจ้าภาพแต่ละตัวชี้วัดลง
พื้นที่เก็บข้อมูล 4D ในงานนี้
- ก า ร จ ั ด แ ผ น ต ่ อ ไ ป ข อ ใ ห้
ผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบหลั ก ปรั บ เป็ น การ
ประชุมออนไลน์
- ให้ทีมปรึกษาหารือเจ้าภาพหลัก
และ กพร.เพื่อหารือการปรับแนว
การดำเนินการภายใต้สถานการณ์
ปัจจุบัน ปรับเปลี่ยนวิธี เช่น
1. ปชส.ความรู้ 4 D
2. ประเมินผ่านระบบ Tele

วิญญกูล

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน ระยะเวลา เป้าหมาย

รายงานผลการดำเนินงาน
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https://bit.ly/3uX9Who

ครั้งที่ 4 ประชุมราชการหารือเพื่อจัดทำแนวทางและเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น.ณ ห้องประชุม
กองกิจกรรมทางกายเพือ่ สุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย ผู้เข้าประชุม จำนวน 26 คน
ความก้าวหน้า ครงการพัฒนาคุณ าพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ด้านสุข าพเด็ก ระดับเขตสุข าพ

เลือก
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่ไม่ผ ่าน
เกณ ์ เขตละ
แห่ง

กพ

กิจกรรมยกระดับ
รมช
กระทรวง น
ระดับ จังหวัด เยี่ยมชม ขับ เคลื่อน
เขตละ จังหวัด
าย ต้คณะอนุกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับ
จังหวัด
จัดหน่วย ยกระดับ ไป
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ไม่ผ ่าน
เกณ ์ น าร่อง เขตละแห่ง

มี ค พ ค

เยี่ยมรอบ
ยกระดับสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่ผ ่านเกณ ์ ห้ผ ่าน
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

มิย กค

มอบป้าย
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่ผ ่านเกณ ์

สค

ชี้แจง ครงการ แนวทางการด
ครั้งที่ 5 ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการส่
งเสริมาเนินสุงานขภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวันด้าน
ชี้แจงเกณ ์การคัดเลือก เกณ ์การประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ชี้แจงกิจกรรมวั
น 09.00
ร่างกาหนดการ – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนัก
สุขภาพ (4D) วันพฤหัสฯที่ 1 เมษายน 2564
เวลา
นัดหมายประชุมครั้งต่อไป เม ย ณ ห้องประชุม ชั้น สานักส่งเสริมสุข าพ
ส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัย อาคาร 7 ชัน้ 3 กรมอนามัยและผ่านระบบออนไลน์กับ ศอ. ผู้เข้า
ประชุม จำนวน 25 คนhttps://bit.ly/2QU08Wk

ผู้รายงาน

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน ระยะเวลา เป้าหมาย

รายงานผลการดำเนินงาน

21 เมษายน 2564 ได้จัดทำหนังสือขอเลื่อนการประชุมโครงการส่งเสริมคุณภาพสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ ใน 13 เขตสุขภาพ
https://nich.anamai.moph.go.th/webupload/9x45fd5e87a10707bad447547633b2d76d/tinymce/2564/Child_Sta
ndard/Std_64_07.pdf
ในเดือนมิถุนายน 2564 ทั้ง 12 แห่ง มีการดำเนินงานไปแล้ว 7 แห่ง และจะมีการ
ดำเนินงาน MOU และทำ (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานยกระดับ 4 D ผู้รับผิดชอบทั้ง 4D
ร่วมกันจัดทำแนวทาง/คู่มือ การดำเนินงานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้สถานการณ์โค
วิด-19 กำลังหาสร้างช่องทางการศึกษายกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยรูปแบบออนไลน์
กิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนการลงพื้นที่ขับเคลื่อน 4D ในรูปแบบ video conference เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 กำหนดการได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ Cluster แม่และเด็กแลขอหารือรูปแบบและวันจัดกิจกรรม ร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบงานจากศูนย์อนามัยทั้ง 12 แห่งและสสม. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้ง
ต่อไปวันที่ 8 มิ.ย.64

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รายงาน

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน ระยะเวลา เป้าหมาย

รายงานผลการดำเนินงาน
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สถานการณ์ ของ สพด.ที่เข้าประเมิน ร้อยละ 50.89 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ประเมิน
ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม (1.4.5 2.2.2 2.2.3 2.2.5 3.1.2ข 3.1.3ข ) รายข้อดังนี้
ตัวบ่งชี้

N แห่ง

n

0

1

2

3

%ประเมิน

1.1.1
1.2.1
1.2.4
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.5.3
1.5.4
2.1.4
2.2.1
2.2.2
2.2.3

54,004
54,004
54,004
54,004
54,004
54,004
54,004
54,004
54,004
54,004
54,004
54,004
54,004
54,004
54,004
54,004
54,004
54,004
54,004
54,004
54,004
54,004
54,004
54,004

27,481
27,465
27,391
27,409
27,385
27,382
27,397
27,392
27,387
27,376
27,101
27,442
27,403
27,381
27,358
27,393
27,402
27,404
27,366
27,341
27,383
27,392
27,371
27,353

435
316
456
990
476
476
591
1,150
1,321
403
4,088
200
480
597
376
312
234
105
278
616
166
62
65
55

1,912
584
3,009
2,271
2,501
2,501
2,268
2,371
1,094
3,377
3,007
565
1,831
617
2,456
261
397
285
1,579
948
776
534
248
271

3,494
5,106
3,092
3,179
3,306
3,306
3,823
3,778
4,832
3,494
2,773
7,095
3,818
4,373
2,951
3,502
3,144
1,609
3,192
2,322
5,978
2,156
4,821
2,660

21,640
21,459
20,834
20,969
21,099
21,099
20,715
20,093
20,140
20,102
17,233
19,582
21,274
21,794
21,575
23,318
23,627
25,405
22,317
23,455
20,463
24,640
22,237
24,367

50.89
50.86
50.72
50.75
50.71
50.70
50.73
50.72
50.71
50.69
50.18
50.81
50.74
50.70
50.66
50.72
50.74
50.74
50.67
50.63
50.71
50.72
50.68
50.65

ผู้รายงาน

ตัวชี้วัด
1.39 จำนวน
ครอบครัวมีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ
(5,000,000
ครอบครัว)

กิจกรรมขับเคลื่อน ระยะเวลา เป้าหมาย
1.ประชุมจัดทำเนื้อหา
1พ.ย.63- 3 ครั้ง
หลักสูตร DSPM E31ม.ค.64 (2 ครั้ง)
learning
2.ประชุมเพื่อทบทวน 1-31ธ.ค.63 40 คน
ร่างคู่มือการดำเนิน
(80 คน)
กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
ตามหลักการพัฒนา
สมอง: BBL (Brain based - Learning)
ในเด็กแรกเกิด - 3 ปี
ในสถานพัฒนาเด็ก
1พ.ย.63- 160 คน
ปฐมวัย
31ก.ค.64 (116 คน)
3.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ดูแลและส่งเสริม
โภชนาการพัฒนาการ
การป้องกันโรค และ
สุขภาพช่องปาก (4D)
ระหว่างผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ปกครองของสถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ

รายงานผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

กิจกรรมที่ 1 มีการดำเนินการตามแผนครบ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประชุมยกร่าง ครั้งที่ 2 มีการ ประชุมพิจารณา ครั้งที่ 3 เป็นการดำเนินงานในไตรมาส 4 DSPM E-learning สำหรับพ่อแม่
ผูป้ กครอง และครูผู้ดูแลเด็ก รายละเอียด ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมที่ 2 ผู้เข้าร่วมกิจรรมโรงเรียนพ่อแม่ หัวข้อ “เคล็ด (ไม่) ลับในการดูแลลูกน้อยและ
ส่งเสริมพัฒนาการให้สมวัย” จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-16.00
น. ณ ห้องประชุมอาคารทีปังกรการุณยมิตร ชั้น 2 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ทั้งหมด
80 คน https://bit.ly/3bqpt1G รับฟังผู้รับบริการในการแก้ไขปรับปรุงการทำงาน ส่งมอบ
องค์ความรู้ได้ตรงความต้องการกับผู้ปกครอง
ในเดือนเมษายน 2564 ได้ร่วมรณรงค์การใช้ Application 10 ล้านครอบครัวไทย ใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมร่วมกับการประชุมผูป้ กครอง https://bit.ly/36fyVl8

ในเดือนพฤษภาคม 2564 ได้ประชาสมัพันธ์ไลน์กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มงานพัฒนาการ
ในเดือน มิถุนายน 2564 ได้ สร้าง Info ช่องทางการเข้าถึง Application ก้าวท้าใจ จะได้
สะดวกในการส่งต่อกระทรวงต่าง ๆ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แล้ว ส่วนผลการเข้าถึงของวัย
ทำงาน อยู่ระหว่างขอข้อมูลกับทางเจ้าภาพว่าจำนวนเท่าไหร่

- จากที่ สสม. ได้ดำเนินงานตัวชี้วัด
นี้ และให้ข้อแนะนำการดำเนินงาน
หา Member ช่วยเพิ่มผู้เข้าใช้งาน
ก้าวท้าใจ ของเจ้าหน้าที่ 1 ต่อ 1
Member และแนบรู ป ส่ งให้ก ลุ่ม
วนถ.

ผู้รายงาน
น.เปรม ทัย
เกตุเรน

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน ระยะเวลา เป้าหมาย

รายงานผลการดำเนินงาน
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ผู้รายงาน

1 ครั้ง
(1 ครั้ง)

กิจกรรมที่ 1 ขอนำเสนอเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มสื่อสารภายในกลุ่มงาน
https://bit.ly/2OimcZj

- รายงานในระบบ DOC ไม่พบการ
รายงานกรรมการผู้ตรวจสอบ
ภายในประจำหน่วยงาน ขอความ
ร่วมมือกรรมการประชุม

น.ส.น้ำตาล
จบปาน

1ก.พ.-31
ก.ค.64

5 เรื่อง
(19 เรื่อง)

กิจกรรมที่ 2 สื่อสารกิจกรรมผ่านกรุ๊ปไลน์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
https://nich.anamai.moph.go.th/webupload/9x45fd5e87a10707bad447547633b2d76d/tinymce/2564/KPI/19.pdf

1ก.พ.-31
ก.ค.64

5 เรื่อง
(34 เรื่อง)

1-30มิ.ย.
64
1-30มิ.ย.
64

1 ครั้ง
(1 ครั้ง)
1 ครั้ง
(1 ครั้ง)

1-30มิ.ย.
64

1 ครั้ง
(1 ครั้ง)

1-30เม.ย.
64

1 ครั้ง
(1 ครั้ง)

งานบริหาร
องค์กร
2.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ
การดำเนินงาน
ตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน

1.นำข้อเสนอการสือ่ สาร
ประชาสัมพันธ์ เข้าในที่
ประชุมประจำเดือน
สถาบันฯ
2.สรุปรายงานการ
ประชุม/กิจกรรม (One
Page) ผ่านกลุ่มไลน์
สถาบันฯ
3.ประชาสัมพันธ์
กฎระเบียบ องค์ความรู้
ข้อมูลข่าวสาร ผ่านบอร์ด
ประชาสัมพันธ์สถาบันฯ
กลุ่มไลน์สถาบันฯ หรือ
เว็บไซด์
4.การเขียนรายงานการ
เดินทางไปราชการ (ปรับ
ระยะเวลา)
5.การจัดทำสัญญายืมเงิน
และประมาณการการยืม
เงินราชการ (ปรับ
ระยะเวลา)
6.การจัดทำแผนปฏิบัติ
การ และจัดทำคำขอ
งบประมาณประจำปี
7.การรับชำระค่าบริการ
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยราย
เดือนผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตแบงค์กงิ้

1-28ก.พ.
64

ข้อเสนอแนะ ที่ประชุม
- การความคุมภายใน ตรวจสอบ
ภายในมีความสำคัญ ขอฝากกลุ่ม
อำนวยการ ศึกษาระเบียบพัสดุเพื่อให้
ข้อแนะนำคณะกรรมการ เช่น เรือ่ ง
เซ็นการตรวจงานของคณะกรรมการ

กิจกรรมที่ 3 ประชาสัมพันธ์
https://nich.anamai.moph.go.th/webupload/9x45fd5e87a10707bad447547633b2d76d/tinymce/2564/KPI/23.pdf
- กิจกรรม ก้าวท้าใจ Season 3 (100 วัน 100 กิโลเมตร) ” https://bit.ly/36fyVl8

กิจกรรมที่ 4 การเขียนรายงานการเดินทางไปราชการ และกิจกรรมที่ 5 การจัดทำสัญญายืม
เงินและประมาณการการยืมเงินราชการ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทางการเขียนรายงานการเดินทางไปราชการ และการประมาณการเงินยืม ให้เจ้าหน้าที่มแี นว
ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด ควบคุมความเสี่ยงและ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน ระยะเวลา เป้าหมาย
8.การจัดทำขั้นตอนการ
ส่งใช้หนี้เงินยืมราชการ
(SOP)

1-30เม.ย.
64

1 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น https://nich.anamai.moph.go.th/webupload/9x45fd5e87a10707bad447547633b2d76d/tinymce/2564/KPI/63.pdf

กิจกรรมที่ 6 การจัดทำแผนปฏิบัติการ และจัดทำคำของบประมาณประจำปี
https://nich.anamai.moph.go.th/webupload/9x45fd5e87a10707bad447547633b2d76d/tinymce/2564/KPI/64.pdf
กิจกรรมที่ 7 การรับชำระค่าบริการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยรายเดือนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง
https://nich.anamai.moph.go.th/webupload/9x45fd5e87a10707bad447547633b2d76d/tinymce/2564/KPI/51.pdf

กิจกรรมที่ 8 การจัดทำขัน้ ตอนการส่งใช้หนี้เงินยืมราชการ (SOP)
หลักฐานการวิเคราะห์รอบ 5 เดือนหลัง
1) รายงานการวิเคราะห์/สังเคราะห์ https://nich.anamai.moph.go.th/webupload/9x45fd5e87a10707bad447547633b2d76d/tinymce/2564/KPI/31.pdf
รายงานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบ าย นและการควบคุม าย น สถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ รอบ 5 เดือนหลัง https://nich.anamai.moph.go.th/webupload/9x45fd5e87a10707bad447547633b2d76d/tinymce/2564/KPI/39.pdf
2) แผนปฏิบตั ิการ https://nich.anamai.moph.go.th/webupload/9x45fd5e87a10707bad447547633b2d76d/tinymce/2564/KPI/29.pdf

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รายงาน

ตัวชี้วัด
2.1.2 ระดับ
ความสำเร็จของ
การบริหารความ
เสี่ยงโครงการ
สำคัญ ตาม
แผนปฏิบัติการ
ระดับหน่วยงาน

กิจกรรมขับเคลื่อน ระยะเวลา เป้าหมาย
-ประชุมจัดทำแนวทาง
บริหารความเสี่ยงของ
สถาบันพัฒนาอนามัย
เด็กแห่งชาติ ปี 2564

4-30ม.ค.
64

2 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินงาน
จัดทำแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ โดยใช้เกณฑ์
COSO เป็นเครื่องมือพิจารณาคัดเลือกโครงการ โดยโครงการที่ได้รับการคัดเลือก คือ
โครงการอบรมพยาบาลหลังคลอดในการใช้เคลื่องมือ DSPM และได้อัพโหลดเอกสาร

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รายงาน

น.ส.พิชชานันท์
- การคัดเลือกโครงการที่มี
งบประมาณสูง ต้องดำเนินการตาม ทองหล่อ
แผนงานโครงการใหม่ที่มีการ
ทบทวนและปรับปรุง และได้นัด
ประชุมภายในเดือนนี้
ข้อเสนอแนะ ที่ประชุม
- ขอให้ทบทวนแผนบริหารความ
เสี่ยงใหม่วงเงินที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น
งานก่อสร้างศูนย์วัลลภ ไทยเหนือ
(ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน) การ
ประกันระบบเครือข่าย พยายาล
หลังคลอด

หมายเลข 1 – 5 ขึ้นระบบ https://bit.ly/3rrCehL
เอกสารรายงานได้นำเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 22 ก.พ.64 มติที่ประชุมให้เพิม่ ความเสี่ยง “การตั้งเงินยืมคงเหลือไม่เกิน 25%”
และฉบับแก้ไขตามมติที่ประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2564
https://nich.anamai.moph.go.th/webupload/9x45fd5e87a10707bad447547633b2d76d/tinymce/2564/KPI/28.pdf
แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 มีการปรับใหม่เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 และประชุม
ทบทวนขอให้แผนบริหารความเสี่ยงใหม่วงเงินที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น งานก่อสร้างศูนย์วัลลภ
ไทยเหนือ (ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน) การประกันระบบเครือข่าย พยายาลหลังคลอด
2.2 ระดับ
ความสำเร็จของ
การพัฒนาองค์กร
แห่งความสุขที่มี
คุณภาพ

1.แผนปฏิบัติการการ
ดำเนินงานสถานที่
ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
ฯ

1 พ.ย.6331ม.ค.64

1 ครั้ง
(1 ครั้ง)

กิจกรรมที่ 1 แผนปฏิบัตกิ ารการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ ได้จัดทำและขึ้น
web https://bit.ly/3cdyeLE

- มีเจ้าหน้าที่บางกลุ่มที่ตอ้ งหาหมอ
เป็นประจำ แต่สถานการณ์โควิด
ทำให้ไม่ได้รับการประเมินสุขภาพ
ตามนัด

นางสาว
น้ำตาล จบ
ปาน

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน ระยะเวลา เป้าหมาย
2.กิจกรรมก้าวท้าใจ
season 3
3.การเข้ารับการตรวจ
สุขภาพของทุกคนใน
หน่วยงาน
4.การตรวจหาค่า BMI
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน
5.การประเมินความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรค
เส้นเลือดหัวใจและ
หลอดเลือด ของ
บุคลากรอายุ 35 ปี ขึ้น
ไป
6.กิจกรรมชวนเพื่อน
ออกกำลังกาย

1 ต.ค.6330 ก.ค.64
1 ต.ค.6330 ก.ค.64

8 ครั้ง
(6 ครั้ง)
1 ครั้ง

1 ต.ค.6330 ก.ค.64

8 ครั้ง
(6ครั้ง)

1 ต.ค.63 30 ก.ค.64

1 ครั้ง
(1ครั้ง)

รายงานผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ season 3 ให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ มีผู้เข้าร่วม 18 คน (คิดเป็นร้อยละ 20)
กิจกรรมที่ 3 การเข้ารับการตรวจสุขภาพของทุกคนในหน่วยงาน กรมอนามัยกำหนดตรวจ
สุขภาพประจำปี 23 - 24 มีนาคม 2564

1-30 เม.ย.
64

1 ครั้ง
(1ครั้ง)

กิจกรรมที่ 4 การตรวจหาค่า BMI ของบุคลากรในหน่วยงาน และการประเมินความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ยังไม่ดำเนินการ

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ที่ประชุม
- ขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
สอบถามเจ้าภาพตัวชี้วัด ว่าหาก
คนตรวจสุขภาพเป็นประจำ และ
ได้รับการเลื่อนคิวตรวจ ทาง
เจ้าภาพตัวชี้วัดจะมีแนวทางการ
ดำเนินงานหรือข้อแนะนำอย่างไร
- การประเมิน HWP ขอให้ทุกห้อง
เก็บสิ่งของ ทุกที่ต้องเก็บให้
เรียบร้อย กรรมการจะมาตรวจ
เหมือนเดิม ก่อนคณะกรรมการ
ส่วนกลางมาตรวจ มีคำสั่งมอบให้
สสม. เมื่อไหร่ค่อยมาประเมินที่
อาคาร 7 ชั้น 2 กรมอนามัย
- ครุภัณฑ์ค่อยๆ สำรวจ เพราะ
อาจมีมารายการที่ยังจำเป็นต้องใช้

ผู้รายงาน

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน ระยะเวลา เป้าหมาย

รายงานผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ ของสุขภาพบุคลากร ปี 2563 มีกลุ่มปกติ 31 คน ในปี 2564 รอบ 5 เดือนแรก
https://nich.anamai.moph.go.th/th/civil-service-certification-year2020/download?id=44073&mid=29739&mkey=m_document&lang=th&did=742
5

ในปี 2564 พบว่า บุคลากรสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ เข้ารับการประเมินค่าดัชนี
มวลกาย(BMI) ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 98.86 ของจำนวน
บุคลากรทั้งหมด โดยมีค่าดัชนีมวลกายดังนี้ https://nich.anamai.moph.go.th/webupload/9x45fd5e87a10707bad447547633b2d76d/tinymce/2564/KPI/34.pdf

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รายงาน

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน ระยะเวลา เป้าหมาย

รายงานผลการดำเนินงาน

เดือน เมษายน 2564 จำนวน 90 คน เข้าประเมินครบทุกคน โดยมีค่าดัชนีมวลกายดังนี้
https://nich.anamai.moph.go.th/webupload/9x45fd5e87a10707bad447547633b2d76d/tinymce/2564/KPI/52.pdf

เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 88 คน เข้าบันทึกข้อมูลค่าดัชนีมวลกายครบ ดังนี้
https://bit.ly/3hecBym
เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 88 คน เข้าบันทึกข้อมูลค่าดัชนีมวลกายครบ ดังนี้
https://bit.ly/3dHcAkg
กิจกรรมที่ 5 การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของ
บุคลากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ปี 2564 พบว่า อยู่ในกลุ่ม <=10% = 48 คน และ >10% =7 คน
https://nich.anamai.moph.go.th/webupload/9x45fd5e87a10707bad447547633b2d76d/tinymce/2564/KPI/13.pdf

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รายงาน

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน ระยะเวลา เป้าหมาย

รายงานผลการดำเนินงาน
ผลลัพธ์
5ส.
HWP
ก้าวท้าใจ Season 3
BMI ของบุคลากร ปกติ (2563)
ประเมิน Thai CV risk score 35+

ปัญหาอุปสรรค

เป้า/ฐาน/เกณ ์ผ่าน

ผล

การ
เปลี่ยนแปลง

35
42
89 คน
31 คน
72 คน
<=10% = 48 คน
>10% =7 คน

30
31.5
18
25
54

20%
-19
75%

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมชวนเพื่อนออกกำลังกาย
https://nich.anamai.moph.go.th/webupload/9x45fd5e87a10707bad447547633b2d76d/tinymce/2564/KPI/33.pdf
ค้นหาสื่อองความรู้เผยแพร่หน่วยงานภายใน https://bit.ly/3ywPm8w
หลักฐานการวิเคราะห์รอบ 5 เดือนหลัง
1) รายงานการวิเคราะห์/สังเคราะห์ https://nich.jigsawgroups.work/webupload/9x45fd5e87a10707bad447547633b2d76d/tinymce/2564/KPI/02.pdf
2) แผนปฏิบัตกิ ารฉบับปรับปรุง https://nich.jigsawgroups.work/webupload/9x45fd5e87a10707bad447547633b2d76d/tinymce/2564/KPI/01.pdf
3) หลักฐานตามกิจกรรมอัพขึ้น
กิจกรรมก้าวท้าใจ https://nich.anamai.moph.go.th/webupload/9x45fd5e87a10707bad447547633b2d76d/202105/m_news/9269/20437
2/file_download/3e28907426671a44a725576d9c705983.pdf
ในเดือนมิถุนายน 2564 การดำเนินงานสนับสนุนเรื่องชีวีดีมีชีวิตชีวา และให้เจ้าหน้าที่
ประเมินความเครียด สุขภาพจิตคนทำงานเป็นอย่างไรบ้าง ยังไม่สรุปผล การตรวจสุขภาพ
ประจำปี ร้อยละ 60 รอผลการตรวจสุขภาพของพนักงานราชการ ส่วนข้าราชการ กับ
ลูกจ้างประจำที่ตรวจภายนอกยังได้ไม่ครบทุกคน

ผู้รายงาน

ตัวชี้วัด
2.3 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ

กิจกรรมขับเคลื่อน ระยะเวลา เป้าหมาย
1.ขออนุมัตแิ ต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
2.รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
(แบบ บรจ. 1) ให้
ผู้อำนวยการสถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ รับทราบ และ
Upload ขึ้นเว็บไซต์
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ
3. แจ้งเวียนองค์ความรู้
และนำขึ้นเว็บไซต์
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ
4. ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อสรุปปัญหาอุปสรรค
การดำเนินงานเสนอ
ผู้อำนวยการสถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ

1-30 ต.ค.
63

1 ฉบับ
(1ฉบับ)

2พ.ย.63ก.ค.64

8 ครั้ง
(7 ครั้ง)

1-26 พ.ค.
64

1 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ในเดือน ตุลาคม 2563
https://bit.ly/3t7eakZ
กิจกรรมที่ 2 ร้อยละการเบิกจ่าย
มิ.ย.64 https://bit.ly/3qNoFK9 เดือนมิถุนายน 2564 = 69.93 (เป้าหมาย 84 %)
พ.ค.64 https://bit.ly/3ck2wwY เดือนพฤษภาคม 2564 = 61.31 (เป้าหมาย 72 %)
เม.ย.64 https://bit.ly/3nStDE1 เดือนเมษายน 2564 = 54.35 (เป้าหมาย 62 %)
มี.ค.64 https://bit.ly/3uabhAs เดือนมีนาคม 2564 = 8.13 (เป้าหมาย 55%)
ก.พ.64 https://bit.ly/3kYE1bY เดือนกุมภาพันธ์ 2564 = 7.28 (เป้าหมาย 48%)
ม.ค.64 https://nichold.anamai.moph.go.th/download/2564/finance/finance_01.pdf
พ.ย.- ธ.ค.63 https://nichold.anamai.moph.go.th/download/2563/purchase/purchase_63_21.pdf
กิจกรรมที่ 3 แจ้งเวียนองค์ความรู้และนำขึ้นเว็บไซต์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564
กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเดือนกุมภาพันธ์ ประชุมเร่งรัดติดตามในการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
22 ก.พ.64 https://nich.anamai.moph.go.th/th/monthly-meetingreport/download?id=66485&mid=29252&mkey=m_document&lang=th&did=20828

1 ม.ค.-ก.ค.
64

4 ครั้ง
(3ครั้ง)

22 มี.ค.64 https://nich.anamai.moph.go.th/th/monthly-meetingreport/download?id=69789&mid=29252&mkey=m_document&lang=th&did=22636
8 มิ.ย. 64 https://nich.anamai.moph.go.th/th/monthly-meetingreport/download?id=74151&mid=29252&mkey=m_document&lang=th&did=24136

หลักฐานวิเคราะห์ Assessment จำนวน 4 ข้อ (จาก 30 ข้อที่ กพร.กำหนดไว้)
และนำหลักฐานข้อมูลอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ https://nich.anamai.moph.go.th/webupload/9x45fd5e87a10707bad447547633b2d76d/tinymce/2564/KPI/41.pdf

ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ผู้อำนวยการ
- มอบงานการเงินฯ และน.ส.
น้ำตาล จบปาน ทบทวน ศึกษา
กติกาการคำนวณการเบิกจ่ายกับ
กองคลังคิดอย่างไร วัดจากเกณฑ์
อะไร (เงินที่ให้ทั้งปี,หรือเงินที่โอน
มา) ขอให้นำมาเล่าให้ที่ประชุม
ทราบสัปดาห์หน้า
- ขอให้การเงินสอบถามผู้เกีย่ วกับ
การเงินค่าจ้างเหมาตำแหน่งกลุ่ม
วนถ.และตำแหน่ง บรย. สามารถ
เอามาใช้รายการอย่างอื่นได้หรือไม่

ผู้รายงาน
น.ส.อัญพัชร์
ถึงหมื่นไวย์

ตัวชี้วัด
2.4 ระดับ
ความสำเร็จของ
การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (LO)

กิจกรรมขับเคลื่อน ระยะเวลา เป้าหมาย
1.การศึกษาสภาพ
ปัญหาและกำหนดจุด
พัฒนา ของหน่วยงาน
2.อบรมให้ความรู้ และ
ดำเนินการพัฒนางาน
ประจำสู่งานวิจัย
3.รายงานและสรุปผล
การดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

1ต.ค.-30
พ.ย.63

1(1)
กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาและกำหนดจุดพัฒนา https://bit.ly/3qyZI3f และมี
กระบวนงาน แผนการดำเนินงาน ดังนี้

1ม.ค.-30
เม.ย.64

5(3)
กระบวนงาน

1มิ.ย.-30
ก.ค.64

1
กระบวนงาน กิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 1 อบรมให้ความรู้ เรื่อง R2R คืออะไร ทำไมต้อง R2R กลุ่มเป้าหมาย ครู
ผู้ดูแลเด็ก วิทยากรเป็นนักวิชาการในกลุม่ วิจัย นวัตกรรมฯ สพด. และดำเนินการติดตามงาน
ประจำสู่งานวิจัย วัตถุประสงค์
- พัฒนางานประจำที่ทำทุกวัน ให้เป็นผลงานวิจัยของครูผู้แลเด็กและเจ้าหน้าหน้าที่ของกลุ่ม
ศุนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
- เปลี่ยนปัญหาหน้างานให้เป็นผลงานวิจัย

ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 กพ.64 เป็นการติดตามในเวทีประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) มีการ
ดำเนินงานเพื่อ พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ทั้งหมด 8
เรื่อง และมีวิจยั ที่เสนอขอพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยของกรม
อนามัย ทั้งหมด 2 เรื่อง
https://nich.anamai.moph.go.th/th/monthly-meetingreport/download?id=66484&mid=29252&mkey=m_document&lang=th&did=20827

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รายงาน

- สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยยังคงปิด
บริการ โครงการวิจัยที่ต้องลงเก็บ
ข้อมูลไม่สามารถดำเนินการได้

นางเปรม ทัย
เกตุเรน

ข้อเสนอแนะ ที่ประชุม
- งานวิจัย 4D ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยดู
ให้
- R2R กลุ่ม วนถ.และพญ.ธนิกา
สุจริตวงศานนท์ ช่วยขับเคลื่อน

ตัวชี้วัด

2.5 ร้อยละการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการที่
บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมขับเคลื่อน ระยะเวลา เป้าหมาย

1.ขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
2.รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
(แบบ บรจ. 1) ให้
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ
รับทราบ และ Upload ขึ้น
เว็บไซต์ สถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ
3. ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย

1-30 ต.ค.
63

1 ฉบับ
(1ฉบับ)

2พ.ย.63ก.ค.64

8 ครั้ง
(7 ครั้ง)

1 ม.ค.-ก.ค.
64

4 ครั้ง
(3ครั้ง)

รายงานผลการดำเนินงาน
ครั้งที่ 3 เป็นการติดตามรายบุคคล /รายโครงการ ไม่ได้มีการนำเสนอในเวทีประชุม
คณะกรรมการ กพว.สพด.
ครั้งที่ 4 เตรียมประกวด Like Take 3 เรื่อง ในวันที่ 6 พ.ค.64 และในวันที่ 29 เมษายน
2564 เข้านำเสนอใน Journal Club กรมอนามัย เรียนเชิญเจ้าหน้าที่รว่ มรับฟัง เป็นเวทีเพื่อ
พัฒนางานวิจยั และพัฒนาเทคนิคการนําเสนองานวิชาการของหน่วยงาน
ครั้งที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน เข้าประกวด R2R 3 เรื่อง ครูสิริมา
ชนะเลิศระดับส่วนกลาง และเข้าประชุมวิชาการ และ 2 ทีม รางวัล R2R
หน้าใหม่ คือ ทีมคุณครูสุปัญญา ครูรัตนา
กิจกรรมส่งเสริมการขอจริยธรรมการวิจัย 2 เรื่อง ผ่าน 1 เรื่อง อีกเรื่อง
แก้ไขรอส่งรอบใหม่
ครั้งที่ 6 กิจกรรมนำเสนอผลงาน ผลงาน R2R ครูสิริมา พาลาภ รอผลตัดสินในรอบ Final
ผลงานวิจัยการพัฒนา E-leaning ผ่านจริยธรรมการวิจยั แล้ว กำลังเขียนสรุปผลงานฉบับ
สมบูรณ์ และนำเข้าลงวารสาร Health กรมอนามมัย และอีกเรื่องอยู่ระหว่างแก้ไขและขอ
จริยธรรมอีกครั้ง และในรอบการประเมินในครั้งนี้สามารถดำเนินการได้อยู่ระดับ 5 ได้
เนื่องจาก สพด.เรามีงานวิจัยที่เสร็จแล้วหลายเรื่อง
กิจกรรมที่ 1 ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ในเดือน ตุลาคม 2563
https://bit.ly/3t7eakZ
กิจกรรมที่ 2 ร้อยละการเบิกจ่าย
มิ.ย.64 https://bit.ly/3qNoFK9 เดือนมิถุนายน 2564 = 69.93 (เป้าหมาย 84 %)
พ.ค.64 https://bit.ly/3ck2wwY เดือนพฤษภาคม 2564 = 10.69 (เป้าหมาย 72 %)
เม.ย.64 https://bit.ly/3nStDE1 เดือนเมษายน 2564 = 54.35 (เป้าหมาย 62 %)
มี.ค.64 https://bit.ly/3uabhAs เดือนกุมภาพันธ์ 2564 = 8.13 (เป้าหมาย 55%)
ก.พ.64 https://bit.ly/3kYE1bY เดือนกุมภาพันธ์ 2564 = 7.28 (เป้าหมาย 48%)
ม.ค.64 https://nichold.anamai.moph.go.th/download/2564/finance/finance_01.pdf
พ.ย.- ธ.ค.63 https://nichold.anamai.moph.go.th/download/2563/purchase/purchase_63_21.pdf
กิจกรรมที่ 3 และ 4 คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย เนื่องจากคณะกรรมการเร่งรัด
การเบิกจ่ายส่วนใหญ่เป็นหัวหน้ากลุ่มภาระหน้าทีก่ ารประชุมมีมากจึงใช้เวทีการประชุมใน
คณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ในการประชุมติดตามแผนการ

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รายงาน

- แผนโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการ
ไม่ได้ตามแผน และไม่สามารถเข้า
ไปตอบใน DOC ได้

น.ส.กัลยา
สุนทรา

ข้อเสนอแนะ ที่ประชุม
- ให้ทีมติดตามใน DOC มีการปรับ
แผนหรือยัง และประสานคุณสุทิน
และการเงิน หากไม่ได้ดำเนินงาน
ให้รายงาน รักษาการ ผอ.รับทราบ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมขับเคลื่อน ระยะเวลา เป้าหมาย
งบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ดำเนินงานเสนอ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ
4. นำเสนอสรุปปัญหา
อุปสรรคการดำเนินงานและ
กำหนดแนวทางการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน รอบ
5 เดือนแรกต่อที่ประชุม
ประจำเดือน สถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ

รายงานผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

ผู้รายงาน

ดำเนินงานและงบประมาณ เพื่อนำเสนอสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานและกำหนดแนว
ทางการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก

1 -26 ก.พ.
64

รายงานกำกับติดตาม พ.ย.63ตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติ ก.ค.64
ราชการ

1 ครั้ง
(1ครั้ง)

9 ครั้ง

22 ก.พ.64 https://nich.anamai.moph.go.th/th/monthly-meetingreport/download?id=66485&mid=29252&mkey=m_document&lang=th&did=20828
22 มี.ค.64 https://nich.anamai.moph.go.th/th/monthly-meetingreport/download?id=69789&mid=29252&mkey=m_document&lang=th&did=22636
8 มิ.ย. 64 https://nich.anamai.moph.go.th/th/monthly-meetingreport/download?id=74151&mid=29252&mkey=m_document&lang=th&did=24136

พ.ย.63 https://nich.anamai.moph.go.th/th/monthly-meetingreport/download?id=62966&mid=29252&mkey=m_document&lang=th&did=1863
3
ธ.ค.63 https://nich.anamai.moph.go.th/th/monthly-meetingreport/download?id=62967&mid=29252&mkey=m_document&lang=th&did=1863
4
ม.ค.64 https://nich.anamai.moph.go.th/th/monthly-meetingreport/download?id=64117&mid=29252&mkey=m_document&lang=th&did=1894
8
ก.พ.64 https://nich.anamai.moph.go.th/th/monthly-meetingreport/download?id=68376&mid=29252&mkey=m_document&lang=th&did=22114
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มติที่ประชุม รับทราบ และผู้รับผิดชอบหลักดำเนินการตามข้อแนะนำต่อไปด้วย

น.ส.พิชชานันท์
ข้อค้นพบในการติดตาม คือ
ทองหล่อ
- มีการแบ่ง O/S ภายในกลุ่มงาน
แต่พอผู้รับผิดชอบหลังไม่เข้าร่วม
ประชุมได้ ผู้รับผิดขอบร่วมไม่
สามารถรายงานผลในที่ประชุมได้

วาระที่ 4 อื่น
4.1 กำหนดการประชุมครั้งถัดไป
ที่ประชุมกำหนดวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.
ปิดประชุม 16.14 น.
ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ

าพกิจกรรม

