
หมวด 2  
การวางแผนยุทธศาสตร์และ 

การสื่อสารเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 

รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ 
  (Application Report) ประจ าปี พ.ศ.2563           

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  



 

รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) 
หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
                      กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

   จัดท าโดย 

       กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย 
  อาคาร 6 ชั้น 5  88/22 หมู่ 4 ต าบลตลาดขวัญ 
  ถนน ติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
                โทร 0-2590-4312   
 

   ที่ปรึกษา 

 นางพรรณพมิล     วิปุลากร                                                                               
 นายบัญชา          ค้าของ   
 นายชลทิศ          อุไรฤกษ์กุล 
 นายกิตติณัฐ        พนมฤทธิ์         
     

    คณะผู้จัดท า 

   นายธวัชชัย            บุญเกิด 

   นางนัทฐ์หทัย          ไตรฐิ่น                    

   นางสาวจุฬาลักษณ์    เก่งการช่าง  

   นางสาวทิวาวรรณ     หวังสุข  

   นางสาวปิยรัตน์        ศรีม่วงกลาง      

   นางสาวอริยาพัชร      มหาศิริชวรัตน์ 

   นายพีรพัฒน ์           เกิดศิริ      

   นางสาวบุศรินทร์       ทนันชัยบุตร  



ก 

 

สารบัญ 
เรื่อง                    หน้า 
สารบัญ ............................................................................................................................................................... ก 
สารบัญภาพ ....................................................................................................................................................... ข 
สารบัญตาราง .................................................................................................................................................... จ 
บทสรปุผู้บริหาร ................................................................................................................................................. 1 
ส่วนที่1 ลักษณะส าคัญขององค์การ ................................................................................................................. 1 
 ก.สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ ........................................................................................................ 1 
 ข.ความสัมพันธ์ระดับองค์การ ............................................................................................................... 4 
ส่วนที่2 การด าเนนิงานพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ................................................................. 10 

ส่วนที่2-1การพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ระดบัพื้นฐาน ..... 10 
   หมวด 1 การน าองค์การ ................................................................................................................. 10 
   หมวด 3 ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ................................................................................... 13 
   หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจดัการความรู ้................................................................... 15 
   หมวด 5 บุคลากร ........................................................................................................................... 19 
   หมวด 6 การปฏิบัติการ .................................................................................................................. 22 
ส่วนที่ 2-2 การด าเนินการที่โดดเด่นรายหมวด ................................................................................ 25 
   หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ ................................................................................................... 25 

ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์การด าเนินการ ..................................................................................................................... 42 
   หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ ...................................................................................................... 42 

  7.1ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพนัธกิจ ................................................................ 42 
7.2ผลลัพธ์ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย ................................................................ 43 
7.3ผลลัพธ์ด้านบุคลากร ....................................................................................................... 44 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแลองค์การ ................................................. 44 
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการเติบโต ........................................................... 44 
7.6 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือข่ายอุปทาน ................... 45 

ภาคผนวก ............................................................................................................................................................ 
     
 

 

 

 

 

 

 



ข 

 

สารบัญภาพ 
เรื่อง                    หน้า 
ส่วนที่1 ลักษณะส าคัญขององค์การ ................................................................................................................. 1 
  ภาพที่ OP-01 โครงสร้างกรมอนามัย ..................................................................................... 4 

ภาพที่ OP-02 การก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมอนามัย ...................................................... 5 
  ภาพที่ OP-03 การก ากับดูแลตนเองที่ดีของกรมอนามัย ........................................................ 5 
ส่วนที่2 การด าเนนิงานพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ................................................................. 10 

ส่วนที่2-1การพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ระดบัพื้นฐาน ..... 10 
ภาพที่ 1-1 HEALTH to MOPH  ......................................................................................... 10 

  ภาพที่ 4-1 ระบบDOC (Department Operation Center) กรมอนามัย .......................... 17 
ภาพที่ 6-1 Core Business Process กรมอนามัย .............................................................. 22 
ภาพที่ 6-2 กระบวนการสร้างคุณคา่และกระบวนการสนับสนุน กรมอนามัย  ..................... 22 

ส่วนที่ 2-2 การด าเนินการที่โดดเด่นรายหมวด ................................................................................ 25 
             ภาพที่ 2-1 กระบวนการจัดท าแผนของกรมอนามัย ............................................................. 26 

ภาพที่ 2.1 ระบบ DoH Dashboard  .................................................................................. 30 
ภาพที่ 2-2 แสดงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร ์.............. 33 

   กรมอนามัย  ระยะ 5 ป ี
ภาพที่ 2-3 กรอบการยกระดับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กรมอนามัย ............................... 34 
ภาพที่ 2-4 ตัวอย่างของ House Model เครื่องมือก ากับแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงยุทธศาสตร ์...... 36 
ภาพที่ 2-5 แผนปฏิบัติการระดับโครงการและกิจกรรมในระบบ DOC ................................ 37 

ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์การด าเนินการ ..................................................................................................................... 42 
7.1ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ ........................................................................... 42 

ภาพที่ 7-1 ร้อยละของเด็กอายุ9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรอง ......................... 42  
   พัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (เดิมคัดกรองได้น้อยกว่าปกติ)  

ภาพที่ 7-2 เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (DSPM)  ...................................................... 42 
ภาพที่ 7-3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ15-19ป ี........ 42 
ภาพที่ 7-4 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์เมื่ออายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ HCD .. 42  
ภาพที่ 7-5 ร้อยละผู้สูงอายุทีม่ีสุขภาพดี (Healthy Aging)  ................................................. 42 
ภาพที่ 7-6 ร้อยละของต าบลที่มีระบบการสง่เสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ............... 42  

         (Long term care) ผ่านเกณฑ ์      
ภาพที่ 7-7 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  ..................... 42 
        GREEN & CLEAN Hospital (ระดับดีมาก)    
ภาพที่ 7-8 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน ........................................ 43  

           ภาพที่ 7-9 ร้อยละของมูลฝอยติดเชื้อ(จากแหล่งก าเนิด)ที่ได้รับการจัดการ ........................ 43 
    ถูกต้องตามกฎหมาย 

ภาพที่ 7-10 รอ้ยละโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุขที่ผ่านเกณฑ์  .. 43 
          การประเมนิและรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบรกิารสุขภาพที่ 
              เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS)    



ค 

 

สารบัญภาพ(ต่อ) 
เรื่อง                    หน้า 
ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์การด าเนินการ (ต่อ) .................................................................................................................  

7.2 ผลลัพธ์ดา้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ........................................................................ 43 
ภาพที ่7-11 รอ้ยละความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ของกรมอนามัย .......... 43 

                                     (สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ) 
ภาพที่7-12 รอ้ยละความพึงพอใจของ Care Manager ที่มีต่อกระบวนการดูแลผู้สูงอาย ุ .. 43 

                          ระยะยาว 
  ภาพที่ 7-13 จ านวนชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมการดูแลช่องปากตนเอง (สะสม)  ................ 43 

7.3ผลลัพธ์ดา้นบุคลากร .................................................................................................................... 43 
  ภาพที่ 7-14 รอ้ยละต าแหน่งว่างของข้าราชการกรมอนามัย ................................................ 43 
  ภาพที่ 7-15 รอ้ยละบุคลากรกรมอนามัยมีสมรรถนะที่พึงประสงค์ ...................................... 43 
  ภาพที ่7-16 รอ้ยละบุคลากรกรมอนามัยที่ไม่มีปัญหาสุขภาพ ............................................. 43 
  ภาพที ่7-17 รอ้ยละบุคลากรกรมอนามัยที่เชื่อมั่นในทิศทางขององค์กร .............................. 44 
  ภาพที่ 7-18 รอ้ยละบุคลากรที่มีความผูกพนักับองค์กร ....................................................... 44 
  ภาพที่ 7-19 รอ้ยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้น าการส่งเสริมสขุภาพและ ................ 44 

     อนามัยสิ่งแวดล้อม 
7.4 ผลลัพธ์ดา้นการน าองคก์ารและการก ากับดูแล ......................................................................... 44 

  ภาพที่ 7-20 รอ้ยละความคิดเห็นของบุคลากรกรมอนามัยคิดว่าผู้บริหารระดับสูง .............. 44 
            ขององค์การมีวิสัยทัศน ์

  ภาพที่ 7-21 รอ้ยละของหน่วยงานที่มีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร ............................... 44 
  ภาพที่ 7-22 คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน .......... 44 

           ของหน่วยงาน (ITA) 
  ภาพที่ 7-23 จ านวนโรงเรียนในถิ่นธุระกันดารได้รับการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ ...... 44 

     และอนามยัสิ่งแวดล้อม 
7.5 ผลลัพธ์ดา้นงบประมาณ การเงิน และการเตบิโต ..................................................................... 44 

  ภาพที่ 7-24 รอ้ยละเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ................................................... 44 
  ภาพที่ 7-25 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม Care Manager (สะสม)  ........................................ 44 
  ภาพที่ 7-26 จ านวน Care giver ที่ได้รับการอบรม (สะสม)  ............................................... 44  
  ภาพที ่7-27 ร้อยละของการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30-70 ป ี............................. 44 

7.6 ผลลัพธ์ดา้นประสิทธผิลของกระบวนการและการจัดการเครือขา่ยอุปทาน ............................ 45 
ภาพที่ 7-28 ระยะเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณ (วันท าการ)  ......................................... 45 
ภาพที่ 7-29 รอ้ยละของเรื่องอุทธรณ์ตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข .. 45 

          พ.ศ.2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ที่ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 90 วัน 
ภาพที ่7-30 จ านวนวันของกระบวนการจัดท าและอนุมัติแผนและการดูแลผู้สูงอายุ ........... 45 
          (Care Plan) ลดลง 

  ภาพที่7-31 อตัราการเปลี่ยนกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงจากกลุ่มติดเตียงมาเป็นติดบ้าน ... 45 
           ต่อแสนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 

            ภาพที่ 7-32 รอ้ยละอ าเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์อ าเภออนามัยการเจริญพันธ์ุ ........ 45 



ง 
 

สารบัญภาพ(ต่อ) 
เรื่อง                    หน้า 
ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์การด าเนินการ (ต่อ) .................................................................................................................  

7.6 ผลลัพธ์ดา้นประสิทธผิลของกระบวนการและการจัดการเครือขา่ยอุปทาน (ตอ่)  .....................  
            ภาพที่ 7-33 จ านวนนวัตกรรมที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา (สะสม)  ........................ 45 

ภาพที่ 7-34 จ านวนผลงานที่กรมอนามัยได้รับรางวัลคุณภาพจากการประเมินของ ............ 45 
     องค์กรภายนอก ได้แก่ PMQA,TPSA,ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น 

ภาพที่7-35 รอ้ยละของหน่วยงานที่มีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มีแผนและมกีารส ารอง .............. 45 
          ข้อมูลสารสนเทศ (Back Up) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จ 

 

สารบัญตาราง 
เรื่อง                    หน้า 
ส่วนที่ 1 ลักษณะส าคัญขององค์การ ................................................................................................................ 1 

ตารางที่ OP-1 บทบาทหน้าที่และการส่งมอบผลผลิต/สินค้า/บริการของกรมอนามัย ......................... 1 
 ตารางที่ OP-2 ความเช่ือมโยงระหว่าง วัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ ......................... 2 

        และสมรรถนะหลักขององค์กร 
          ตารางที่ OP-3 ประเภทบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และสายงาน .............................................. 2 
 ตารางที่ OP-4 ประเภทบุคลากรจ าแนกตาม Generation .................................................................. 3 

ตารางที่ OP-5 สินค้า/บริการและความต้องการ/ความคาดหวังของ .................................................... 5 
                   ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมอนามัย    

 ตารางที่ OP-6 ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรอืส่งมอบงานต่อกัน ........... 6 
ตารางที่ OP-7 สถานการณ์สขุภาพคนไทยเปรียบเทียบกับประเทศในASEANและประเทศใกล้เคียง .. 7 
ตารางที่ OP-8 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ......................................................................................... 8 
ตารางที่ OP-9 ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ...................................................................................... 9 

ส่วนที่2 การด าเนนิงานพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ................................................................. 10 
ส่วนที่2-1การพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ระดบัพื้นฐาน ..... 10 

ตารางที่ 3-1 การจ าแนกผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ................................................. 13 
ตารางที่ 6-1 กระบวนการสร้างคุณค่า (Key Process) ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัด ............ 23 

                          และจุดควบคุม (ภายใต้กรอบ A2IM)  
ส่วนที่ 2-2 การด าเนินการที่โดดเด่นรายหมวด ................................................................................ 25 

ตารางที่ 2-1 ขอ้มูลและสารสนเทศที่ใช้ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย ...... 26 
ตารางที่ 2-2 ตัวอย่างสรุปตัวชี้วัดที่กรมอนามัยเกี่ยวข้อง ..................................................... 39 
ตารางที่ 2-3 สถานการณ์สุขภาพคนไทยเปรียบเทียบกับคู่เทียบต่างประเทศ ...................... 40 

ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์การด าเนินการ ..................................................................................................................... 42 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

กรมอนามัย 
รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 พ.ศ. 2563 

กรมอนามัย (Department of Health : DoH) เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มี
พันธกิจในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ และดูภาพรวม เพ่ือก าหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือ และก ากับดูแลเพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบต่อ
การด าเนินงาน ภายใตว้ิสัยทัศน์ “เป็นองค์การหลักของประเทศในการอภิบาล (ดูแล ปกป้อง คุ้มครอง) ระบบ
ส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี” โดยสมรรถนะหลักที่ส าคัญของกรม 
คือ A2IM ประกอบด้วย A ตัวที่ 1 คือ Assess หมายถึงสมรรถนะในการประเมินสถานการณ์หรือปัญหา
อย่างรอบรู้ เพ่ือน าไปสู่ A ตัวที่ 2 คือ Advocate หมายถึง สมรรถนะในการแนะน าหรือเสนอแนะ เพ่ือให้
เห็นถึงปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขหรือจะต้องลงทุนในเรื่องอะไร I คือ Intervention หมายถึง 
สมรรถนะในการพัฒนาวิธีการ หรือมาตรการที่เหมาะสมกับบริบทที่สามารถใช้ได้จริงในพ้ืนที่ และ M คือ 
Management & Governance คือสมรรถนะในการบริหารจัดการ เน้นการประสานเครือข่าย (Partnership) 
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ระบบข้อมูลและโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(Building Capacity) และการก ากับติดตาม (Regulate) เพ่ือให้ทุก Actors ในระบบรับผิดชอบตามพันธกิจ
ของตนอย่างเต็มที่ และเพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของกรมให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนเกิดการพัฒนา
ทีย่ั่งยืน จึงก าหนดวัฒนธรรมองค์กร HEALTH ประกอบด้วย Health Model (H: เป็นต้นแบบสุขภาพ) Ethics 
(E: มีจริยธรรม) Achievement (A: มุ่งผลสัมฤทธิ์) Learning (L: เรียนรู้ร่วมกัน) Trust (T: เคารพและเชื่อมั่น) 
และ Harmony (H: เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) บูรณาการไปกับค่านิยมของกระทรวง (MOPH) และให้หน่วยงาน
น า HEALTH to MOPH ไปปฏิบัติภายใต้ค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน โดยกรมมีหน่วยงานในก ากับ
รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานตามกฎกระทรวงฯ 26 หน่วยงาน และจัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน 10 หน่วยงาน 
อัตราก าลังรวมทั้งสิ้น 3,457 คน แบ่งเป็นข้าราชการ ร้อยละ 54.12 พนักงานราชการ ร้อยละ 15.97 
ลูกจ้างประจ า ร้อยละ 17.07 และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 12.84 ประกอบด้วย 2 สายงาน
คือ สายงานหลัก ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ นักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งร้อยละ 74.08 
เป็นข้าราชการ และสายงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สายงานสนับสนุนและสายงานอ่ืนๆ ส่วนใหญ่
เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 97.75 อีกทั้งกรมยังมีสินทรัพย์ ทั้งสถานที่ วิชาการ กฎหมาย 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน แต่ด้วยสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันและ
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การปฏิรูประบบสาธารณสุข เทคโนโลยีดิจิทัลที่
พัฒนาแบบก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารก าลังคน ฯลฯ ท าให้กรมต้องปรับตัว
ให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป   

กรมได้น าแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงมีผลให้กรมได้รับรางวัลสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
หมวด 1 ในปี 2559 หมวด 4 ในปี 2561 และหมวด 5 ในปี 2562 ส าหรับปี 2563 กรมผ่านการประเมิน
หมวด 2 ในขั้นตอนที่ 1 การตรวจพิจารณาเอกสารเบื้องต้น นอกจากนี้กรมยังได้รับรางวัลสาขาบริการ
ภาครัฐตั้งแต่ปี 2558-2562 จ านวน 12 รางวัล (ระดับดี 8 รางวัล และดีเด่น 4 รางวัล) และรางวัลอ่ืนๆ อีก 
ได้แก่ รางวัลองค์กรโปร่งใส จากส านักงาน ป.ป.ช. ติดต่อกัน 5 ปี คือ ปี 2557-2561 และรางวัลองค์กรที่มี
ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังภาครัฐ จากกรมบัญชีกลางติดต่อกัน 3 ปี คือ 
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ปี 2559-2561 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกรม ที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนและ
พัฒนางานอย่างเป็นระบบ โดยเป็นผู้น าในการทบทวนองค์กรและเดินหน้าปฏิรูปกรม บนเข็มมุ่งคือการเป็น
องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม และประกาศเจตนารมณ์ “รวมพลัง เปลี่ยนกรมอนามัย” มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
คือ 3L ได้แก่ Lead Lean Learn และจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
(แผนยุทธศาสตร์กรม) โดยกลไกของคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับคลัสเตอร์ที่ท างานแบบ
บูรณาการตามนโยบายปฏิรูปแบบคร่อมและข้ามสายงาน (Cross Function) ประกอบด้วยกลุ่มวิชาการ 5 คลัสเตอร์ 
ได้แก่ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย วัยเรียนและวัยรุ่น วัยท างาน ผู้สูงอายุ และอนามัยสิ่งแวดล้อม และกลุ่ม
สนับสนุน 4 คลัสเตอร์ ได้แก่ กลุ่มการคลังและงบประมาณ (Fin) กลุ่มข้อมูลการจัดการความรู้และการเฝ้าระวัง 
(KISS) กลุ่มยุทธศาสตร์ก าลังคน (HR) และกลุ่มกฎหมาย (LAW) โดยมีกระบวนการส าคัญคือ 1) รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ก.พ.-เม.ย. 2) วิเคราะห์สถานการณ์และประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ มี.ค.-เม.ย. 
ด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis และวิเคราะห์ช่องว่างองค์กร ก าหนดความท้าทายและความได้เปรียบ 
เชิงยุทธศาสตร์ ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวง รวมทั้งประเด็นความท้าทายใหม่ๆ ท าให้เห็น
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยที่ก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ความเป็นเมืองที่ส่งผลให้เกิดมลพิษ เป็นต้น ในขณะเดียวกันความได้เปรียบของการมี พ.ร.บ. 3 ฉบับ 
(ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น และด้านแม่และเด็ก) จะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานให้
มีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์จุดบอดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพิจารณาคู่เทียบหรือผู้เล่นใหม่ๆ หรือผู้รับบริการ 
ที่กรมอาจจะนึกไม่ถึง ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการพิจารณาโอกาสคุ้มเสี่ยงจากความสอดคล้องกับนโยบาย
ทุกระดับ ศักยภาพหรือความสามารถของกรม และการบรรลุผลที่คาดหวังหรือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   
มีการค้นหาโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ในการสร้างนวัตกรรมการบริการใหม่/ปรับบทบาทใหม่  ท าให้พบ 
การเปลี่ยนแปลงส าคัญคือ (1) นโยบายของกระทรวงสนับสนุนการใช้นวัตกรรม (2) เทคโนโลยีดิจิทัล
สมัยใหม่ ซึ่งเดิมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนอาศัยการส่งผ่านตัวแทน/แกนน า เช่น รพ.สต. 
อสม. แต่ยังไม่ครอบคลุม กรมจึงวางยุทธศาสตร์ส่งผ่านองค์ความรู้สู่ประชาชนโดยตรง ผ่านการสร้างนวัตกรรม 
เช่น Application Save Mom (ระบบเฝ้าระวังการตายมารดา) Pink Book Online (สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก) 
(3) การเปลี่ยนแปลงประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กรมต้องเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมสุขภาพฯ ตั้งแต่
ครรภ์มารดาจนถึงเชิงตะกอน จึงใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ด้วยกลยุทธ์ 3C คือ อบรม Care Manager (CM) Care Giver (CG) 
ให้บริการโดยตรงแก่ผู้สูงอายุตามแผนการดูแล Care Plan (CP) ผลการด าเนินงานพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงจากกลุ่มติดเตียงเปลี่ยนมาเป็นติดบ้านมีอัตราเพ่ิมขึ้น จาก 27 เป็น 35 และ 40 ต่อผู้สูงอายุแสนคน
ที่ได้รับการคัดกรองในปี 2560, 2561 และ 2562 ตามล าดับ 3) ก าหนดยุทธศาสตร์ เม.ย.-มิ.ย. จัดท าเป็นแผน
ระยะยาวคือ แผนยุทธศาสตร์กรม 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ส่วนแผนระยะสั้นคือแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี และแผนบูรณาการระดับประเทศ เช่น แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
โดย (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กรมได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายในและภาคีเครือข่าย 
ตลอดจนผู้รับบริการฯ ในการประชุมประชาพิจารณ์เดือน ก.ค. ซึ่งกองแผนงานได้น าความเห็นมาปรับปรุง
ร่างแผนยุทธศาสตร์ให้สมบูรณ์ เสนออธิบดีให้ความเห็นชอบในเดือน ก.ย. ท าให้โอกาสในการเปลี่ยนแปลง
และจัดล าดับความส าคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ประเด็นของกรม ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและ
คล่องตัว กรมได้พิจารณาความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 5 ปี 
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ในการวัดผลการด าเนินงาน และพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ เช่น ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดส าคัญในระบบ DoH Dashboard และผลการด าเนินงาน
โครงการส าคัญตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC (Department Operation Center) 4) แปลงแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการก ากับติดตามประเมินผล ต.ค. เป็นต้นไป มีการสื่อสารให้หน่วยงานรับรู้และ
เข้าใจผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในการประชุม Regular Meeting (RM) โดยอังคารที่ 1 ประชุมขับเคลื่อนภารกิจหลัก 
(RM1) อังคารที่ 2 ประชุมกรมอนามัย (RM2) อังคารที่ 3 ประชุมขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย (RM3) และ
อังคารที่ 4 ประชุมขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุน (RM4) รวมถึงการประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การ
ประชุมส านัก/กอง/ศูนย์ เพ่ือให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี มีกระบวนการที่ชัดเจนในการอนุมัติ
และปรับแผนปฏิบัติการ รวมถึงการรายงานผลจากเดิมที่กรอกข้อมูลในกระดาษหรือแบบฟอร์มและสรุปผล
การด าเนินงานในการประชุมรอบ 6 และ 12 เดือน เปลี่ยนเป็นการบันทึกแผน-ผลในระบบ DOC ที่มรีอบการเปิด
และปิดระบบ ก ากับติดตามอย่างเข้มข้นผ่านการประชุม RM ทุกเดือน รวมถึงการเยี่ยมเสริมพลังและนิเทศงาน
ศูนย์อนามัย น าทีมโดยอธิบดีและรองอธิบดีกรมอนามัย ปีละ 1-2 ครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังได้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะครึ่งแผน 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนและปรับแผนในช่วงครึ่งหลัง ซึ่งเดิมไม่มีกระบวนการที่ชัดเจนในเรื่องนี้ 
ตลอดจนมีการถ่ายทอดประเด็นงาน/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายจากระดับกรมสู่ระดับหน่วยงานจนถึงระดับบุคคล 
โดยลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการเป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ออนไลน์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการประเมินผล 

กรมวางระบบงานที่ส าคัญผ่านการตัดสินใจของ 5 คลัสเตอร์หลักและ 4 คลัสเตอร์สนับสนุน เพ่ือให้
บรรลุผลเชิงยุทธศาสตร์และส่งผลกระทบต่อ End User คือประชาชน โดยแบ่งเป็น 3 ระบบหลัก ดังภาพที ่1 และ 2 

 
ภาพที่ 1 Core Business Process กรมอนามัย                  ภาพที่ 2 กระบวนการสร้างคุณคา่และกระบวนการสนับสนุน กรมอนามัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ รวมถึงเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและ  
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และมาตรการ โดยในช่วงครึ่งแรกของแผน (พ.ศ.2560-2562) ประกอบไปด้วย  
4 ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 12 เป้าประสงค์ 21 ตัวชี้วัด ดังภาพที ่3 และภายหลังการประเมินผลระยะครึ่งแผน 
ได้ปรับระยะเวลาในช่วงครึ่งหลังของแผน (พ.ศ. 2563-2565) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฯ ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 12 เป้าประสงค์ 28 ตัวชี้วัด  

กรมได้ให้ความส าคัญต่อการตอบสนองโอกาสในการสร้างนวัตกรรม จึงก าหนดเป้าประประสงค์การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยมาตรการส าคัญคือการสร้างนักวิจัย นักจัดการความรู้และนวัตกร รวมทั้งจัดให้มีเวที
น าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ผ่านเวที “LIKE Talk Award”และจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการ
ความรู้ วิจัย และนวัตกรรมขึ้น โดยใช้กลไก DM-KM (Data Management- Knowledge Management) 
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ให้ หน่ วยงานและบุ คลากร
ขับเคลื่ อนให้ เกิดนวัตกรรม
โดยเฉพาะกลุ่ม Young Blood 
ท าให้ผลจากการขับเคลื่ อน
นวั ตกรรม  ของกรมบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น เครือข่าย
มีความพึงพอใจต่อสมุดบันทึก
สุขภาพผู้สูงอายุ  เพ่ิมขึ้นจาก
ร้อยละ 89.20 ในปี 2560 เป็น
ร้ อ ย ล ะ  90.79 ใ น ปี  2562 
(เป้าหมายร้อยละ 80) และมี

จ านวนนวัตกรรมที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ิมข้ึนจาก 3 เรื่องเป็น 14 เรื่อง ในปี 2560 และ 2562 
ตามล าดับ (เป้าหมาย 10 เรื่อง) 

จากแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย ระยะ 5 ปี ได้น ามาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan)   
รายปีและรายไตรมาส รวมทั้งแผนงบประมาณประจ าปี โดยคลัสเตอร์เป็นผู้ก าหนดกรอบของแผนปฏิบัติการ

และงบประมาณตามเป้าหมายที่วางใน
ยุทธศาสตร์แต่ละปี  จัดท าแผน House 
Model เป็นเครื่องมือให้เกิด Alignment 
ส ร ้า ง  Commitment แ ล ะ ป ร ะ ก ัน
ความส าเร็จ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ 
ค่าเป้ามาย/ตัวชี ้ว ัด กลยุทธ์ มาตรการ 
โครงการส าคัญ ระดับความส าเร็จรายไตร
มาส (Key Results) ดังภาพที ่4 

 
ภาพที่ 4 ตัวอย่างของ House Model เครือ่งมือก ากับแผนปฏิบัตกิารเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

คลัสเตอร์และกองแผนงานจะพิจารณาแผนฯ ก่อนเสนอผู้บริหารสูงสุดลงนาม เมื่อลงนามแล้วหน่วยงาน
จะบันทึกข้อมูลในระบบ DOC เพ่ือก ากับติดตาม ซึ่งระบบนี้รองรับทั้งการบันทึกแผนและผล ส่วนการบริหาร
งบประมาณกรมจะก าหนดหลักเกณฑ์แนวทางบริหารและก ากับติดตามด้านงบประมาณ โดยกองคลังน าเสนอ
ต่อที่ประชุมกรม (RM2) รายงานประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงาน นอกจากนี้ กรมได้วาง
ยุทธศาสตร์ก าลังคน 5 ปี เพ่ือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์กรมและแสดงบทบาทการเป็น National Lead และ 
Regional Lead (จุดยืนของกรม) คือ 1) ปรับโครงสร้างภายใน ตั้งส านักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 
4.0 เพ่ือความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน (สขรส.) (สังกัดส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) เพ่ือรองรับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีการเกลี่ยอัตราก าลัง ก าหนด Career Path เชื่อโยงกับสมรรถนะ
หลัก (A2IM) 2) ก าหนดสมรรถนะบุคคลใหม่ โดยพัฒนา A2IM ระดับกรม เป็นสมรรถนะระดับบุคคล 

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานส าคัญของกรม มีทั้งตัวชี้วัดค ารับรองฯ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กระทรวง ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์กรม ตัวชี้วัดการเฝ้าระวัง เป็นต้น ซึ่งกรมจัดท าเป็นสรุปรายการตัวชี้วัดประจ าปี โดยทุกหน่วยงาน
จะได้รับการชี้แจง รวมถึงติดตามความก้าวหน้าในการประชุมส าคัญๆ และคลัสเตอร์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักจะ
จัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจในรายละเอียด
ตัวชี้วัดดังกล่าว  

ภาพที่ 3 แสดงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย ระยะ 5 ปี 
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กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของกรมจะมีระบบ Response อยู่ตลอดเวลา โดยการประชุม RM3 
จะมีการรายงานผลการเฝ้าระวัง คาดการณ์แนวโน้ม เพื่อปรับปรุงแผนตลอดเวลา และสะท้อนข้อเสนอแนะ
กลับไปในการประชุม RM1 เพ่ือปรับกลยุทธ์การท างาน หรือส่งผ่านนโยบายจากกรมสู่พ้ืนที่ เช่น จากสถานการณ์
การคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี (เป้าหมายไม่เกิน 38 ต่อพัน) อยู่ที่ประมาณ 45-50 ต่อพันในช่วงปี 2555-2558 
นับว่าสูงเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน ซึ่งเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพกายและใจ รวมถึงปัญหาสังคมที่จะตามมา 
เช่น การเรียน การท าแท้งที่ผิดกฎหมาย ฯลฯ และจากการมี พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์    
ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ก าหนดให้ รพ.หรือสถานบริการต้องช่วยเหลือให้ค าปรึกษาปัญหาการตั้งครรภ์กับวัยรุ่นและ
ให้บริการคุมก าเนิดได้ฟรี คณะ RM1 จึงวางกลยุทธ์สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการด าเนินงาน
อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ที่บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ  อปท. สถานบริการสาธารณสุข 
สถานศึกษา ครอบครัวและชุมชน ในการท างานร่วมกัน โดยกรมฯ ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานบริการสุขภาพ   
ที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) ให้สถานบริการสาธารณสุขจัดบริการทั้งเชิงรับและเชิงรุก     
ท าให้อัตราการคลอดในวัยรุ่นปี 2560-2562 มีแนวโน้มลดลงเป็น 39.6, 35 และ 26.54 ตามล าดับ 

กรมใช้ House Model และแนวคิด OKRs เป็นเครื่องมือในการก ากับภาพรวมของแผน มี Key Results 
เป็นสัญญาณที่จะบอกและคาดการณ์ความส าเร็จ โดยวิเคราะห์ 2 มิติ ทั้งในเชิงปริมาณคือสัมฤทธิผลระยะสั้น 
หรือผลผลิต/กิจกรรมส าคัญที่ตั้งเป้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และในเชิงคุณภาพคือมีปัจจัยภายนอกเข้ามา 
ที่ท าให้เกิดอุปสรรค หรือสร้างโอกาสใหม่ในการขับเคลื่อนแผน คณะ RM1 จะสะท้อนคลัสเตอร์ในการ   
ปรับแผนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และหากจ าเป็นในภาวะวิกฤติ มีการสั่งการจากกระทรวง กรมจะตั้งระบบ
พิเศษในการระดมทรัพยากร ตั้งทีมตอบโต้ความเสี่ยง หรือปรับและ/หรือจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในการ
ปฏิบัติการ ทั้งนี้ในภาวะทั่วไปกรมได้ก าหนดแนวทางการปรับแผนปฏิบัติการใน 4 กรณี ได้แก่ 1) เป็นโครงการใหม่ 
(นอกแผน) ที่หน่วยงานมีงบประมาณรองรับการด าเนินการไว้เรียบร้อยแล้ว 2) ยกเลิกหรือ ปรับลด
เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม 3) เลื่อนระยะเวลาการด าเนินงานไปในไตรมาสถัดไป 4) เพิ่มหรือลด
งบประมาณในการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมเดิม โดยก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน 
และมีรายละเอียดของเอกสารประกอบการขออนุมัติโครงการในแต่ละกรณี ซึ่งกระบวนการปรับแผนฯ 
ดังกล่าวพัฒนาขึ้นจากเดิมที่เงื ่อนไขของการปรับแผนยังไม่ชัดเจนในปี  2559 ที่ผ่านมา ได้มีการเรียนรู้   
จากการรับฟังความเห็นของภาคีเครือข่ายน ามาปรับปรุง การก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการปรับแผนฯ 
และน าไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ให้เกิดความรวดเร็ว ยืดหยุ่น และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อผลลัพธ์
โดยรวมของประชาชนและองค์กร 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญ คือ  

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและชัดเจนในการก าหนดทิศทางของกรม โดยเปิดใจรับฟังความคิดเห็น
จากบุคลากรภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนงานที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ C/SH 

2. กลไกการควบคุม ก ากับ ติดตามและประเมินการด าเนินงานอย่างเข้มข้น (Intensive Monitoring 
& Evaluation) ท าให้ได้รับข้อมูลและสารสนเทศจากทุกหน่วยงานและทุกระดับ สามารถน ามาใช้วิเคราะห์ 
ทบทวน วางแผนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ (5 ปี) และแผนปฏิบัติการ (1 ปี) 
ตลอดจนคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต  

3. การถ่ายทอดตัวชี้วัด/เป้าหมาย ที่เป็นระบบรูปธรรมชัดเจน สามารถถ่ายระดับตั้งแต่กรมจนถึง
ระดับบุคคล ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เป็นเครื่องมือส าคัญในการก ากับให้ทุกระดับ (กรม 
คลัสเตอร์ หน่วยงาน บุคคล) เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปในทิศทางเดียวกัน  
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ส่วนที่ 1 ลักษณะส ำคัญขององค์กำร  
1. ลักษณะองค์กำร 
ก. สภำพแวดล้อมของส่วนรำชกำร 

การสาธารณสุข คือ “ศาสตร์และศิลปะของการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยรวมพลังทุกภาคส่วน
ของสังคมเพ่ือให้ประชากรมีชีวิตยืนยาว (วัดจาก อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกคลอด (Life Expectancy หรือ LE)” 
ส่วนการส่งเสริมสุขภาพ คือ “กระบวนการเพ่ิมความสามารถให้บุคคลในการควบคุมสุขภาพและปัจจัยก าหนด
สุขภาพของตนและชุมชน” กรมอนามัยเป็นกรมที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้รับผิดชอบด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ มีพันธกิจ คือ การสังเคราะห์ ใช้ความรู้ และดูภาพรวม (Intelligence and oversight) 
เพ่ือน าไปก าหนดนโยบาย (Policy Guidance) และออกแบบระบบ (Design system) โดยการประสานเครือข่าย
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้ง Health & Non Health Sectors (Collaboration) และก ากับติดตาม (Regulate) 
เพ่ือให้ทุก Actors ในระบบรับผิดชอบร่วมกันในภารกิจของตน (Accountability) รายละเอียดบทบาทหน้าที่ 
และการส่งมอบผลผลิต/สินค้า/บริการ ดังตารางที่ OP-1   

ตำรำงที่ OP-1 บทบำทหน้ำท่ีและกำรส่งมอบผลผลิต/สินค้ำ/บริกำรของกรมอนำมัย 
บทบำทหน้ำท่ี (เรียงล ำดับควำมส ำคัญ) ผลผลิต/สินค้ำ/บริกำร และกำรส่งมอบ 

1. พัฒนา นโยบาย ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และมาตรฐานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรฐานบริการหรือ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ กฎหมาย (พ.ร.บ. กฎ/ประกาศกระทรวง การพิจารณา
อุทธรณ์ ค าแนะน าของคณะกรรมการตามกฎหมาย) จัดเป็นผลผลิตสายบน 
ซึ่งจะส่งมอบให้ระดับกระทรวง หรือ รัฐบาล เพื่อมอบหมายหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องบังคับใช้หรือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   

2. พัฒนาระบบกลไกและการด าเนินการตาม
กฎหมาย 
3. พัฒนาระบบและกลไกในการเฝ้าระวังสถานะ
สุขภาพและปัจจัยก าหนดสุขภาพ รวมถึงการพัฒนา
องค์ความรู้ รูปแบบบริการ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 

ข้อมูลสารสนเทศในการเฝ้าระวัง องค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย รูปแบบ
บริการ นวัตกรรม คู่มือ แนวทางการด าเนินงาน หลักสูตร จัดเป็นผลผลิต
สายล่าง ที่จะส่งมอบไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ เขตสุขภาพ 
ราชการส่วนภูมิภาค (จังหวัด/อ าเภอ) และส่วนท้องถิ่น หรือ setting 
ต่างๆ ผ่านการประชุม การฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือส่งผ่านสื่อ
ดิจิทัล โดยตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ รวมถึงประชาชนด้วย  

4. ประสานความร่วมมือ พัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่าย สร้างกระแสสังคม และรณรงค์เผยแพร่
องค์ความรู้และเทคโนโลยี 

จากพันธกิจดังกล่าวกรมได้ประกาศวิสัยทัศน์เพ่ือน าไปสู่การบรรลุพันธกิจ คือ “เป็นองค์การหลัก
ของประเทศ (National Health Authority) ในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพ่ือประชาชนสุขภาพดี (วัดที่ อายุเฉลี่ยที่มีสุขภาพดี : Health Adjusted Life Expectancy หรือ HALE)” 
และประกาศค่านิยมองค์การ “HEALTH” ประกอบด้วย H คือ Health Model (เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ 
เน้นการสร้างน าซ่อมสุขภาพ) A คือ Achievement (มุ่งผลสัมฤทธิ์) L คือ Learning (เรียนรู้ร่วมกัน)  
T คือ Trust (เคารพและเชื่อมั่น) H คือ Harmony (เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) และสื่อสารเพ่ือให้บุคลากร
ในสังกัดมีการปฏิบัติตามค่านิยม และมีการปฏิบัติจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่ว่า  
“คนกรมอนามัย เน้นการสร้างสุขภาพน าซ่อม คนกรมอนามัยต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ เรียนรู้และท างาน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมคนไทยให้มีสุขภาพดี” นอกจากนี้ในปี 2560 กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศ
ค่านิยม “MOPH” ประกอบด้วย M คือ Mastery (เป็นนายตนเอง) P คือ People centered (ใส่ใจประชาชน) 
H คือ Humility (ถ่อมตน อ่อนน้อม) กรมจึงได้บูรณาการวัฒนธรรมกรมอนามัยกับค่านิยมของกระทรวง และ
ประกาศใช้ HEALTH to MOPH มาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งได้ก าหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ือให้บุคลากรน าไป
ปฏิบัติ รายละเอียดดังภาพ 1-1 หน้า 11 



 

รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)  
หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ  

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

2  

ในปี 2548 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Global Health Promotion Conference โดยที่ประชุม
ได้ประกาศ Bangkok Charter โดยก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ ด้วยตัวย่อว่า PIRAB (Partnership, 
Investment, Regulate, Advocate และ Building Capacity) โดยกลยุทธ์ทั้ง 5 ได้ถูกน ามาใช้ในประเทศไทย
จนถึงปัจจุบัน กรมได้ท าการวิเคราะห์เพ่ือเชื่อมโยงวัฒนธรรม (HEALTH) ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานของสมรรถนะหลัก
ขององค์กร โดยสมรรถนะหลักดังกล่าวต้องเชื่อมโยงที่จะท าให้กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ (PIRAB) ถูกใช้อย่าง
มีประสิทธิผล (ตาราง OP-2) จึงก าหนดสมรรถนะหลักขององค์กร (core competency) เพ่ือให้บรรลุพันธกิจ
และยุทธศาสตร์ของกรม โดยใช้ค าย่อ A2IM ประกอบด้วย A ตัวที่ 1 คือ Assess หมายถึงสมรรถนะในการ
ประเมินสถานการณ์หรือปัญหาอย่างรอบรู้ เพ่ือน าไปสู่ A ตัวที่ 2 คือ Advocate หมายถึง สมรรถนะในการ
แนะน าหรือเสนอแนะ เพ่ือให้เห็นถึงปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขหรือจะต้องลงทุนในเรื่องอะไร I คือ 
Intervention หมายถึง สมรรถนะในการพัฒนาวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมกับบริบทที่สามารถใช้ได้จริง
ในพ้ืนที่ และ M คือ Management & Governance คือสมรรถนะในการบริหารจัดการ เน้นการประสาน
เครือข่าย (Partnership) การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ระบบข้อมูลและโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Building Capacity) และการก ากับติดตาม (Regulate) เพ่ือให้ทุก 
Actors ในระบบรับผิดชอบตามพันธกิจของตนอย่างเต็มที่   สมรรถนะหลัก A2IM ได้ถูกก าหนดเป็น 
Competency ของการปฏิบัติราชการรายบุคคล ที่ผู้บังคับบัญชาต้องท าการประเมินปีละ 2 ครั้ง 

ตำรำงที ่OP-2 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำง วัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์กำรส่งเสริมสุขภำพ และ สมรรถนะหลักขององค์กร 
Health Promotion Strategy (PIRAB) Advocate Investment Regulate Partnership Building Capacity 
Core Competency (A2IM) Assess ,Advocate,Intervention Management & Governance 
Culture (HEALTH)  Health Model , Achievement ,Learning Trust,Harmony,Ethic 

 กรมอนามัยมีอัตราก าลังรวมทั้งสิ้น 3,457 คน แบ่งเป็นข้าราชการ ร้อยละ 54.12 พนักงานราชการ 
ร้อยละ 15.97 ลูกจ้างประจ า ร้อยละ 17.07 และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 12.84 เมื่อพิจารณา
รายประเภท พบว่า ข้าราชการส่วนใหญ่จบปริญญาตรี (ร้อยละ 61.57) ปฏิบัติราชการในสายงานหลัก 
(แพทย์,ทันตพทย์,พยาบาล,นักโภชนาการ,นักวิชาการสาธารณสุข) (ร้อยละ 74.08) และมีช่วงอายุอยู่ใน 
Generation X (ร้อยละ 40.89) ส่วนพนักงานราชการส่วนใหญ่จบปริญญาตรี (ร้อยละ 87.50) ปฏิบัติราชการ
ในกลุ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สายงานสนับสนุนและสายงานอ่ืนๆ (ร้อยละ 72.28) และมีช่วงอายุอยู่ใน 
Generation Y (ร้อยละ 53.99) ส าหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างประจ าส่วนใหญ่จบวุฒิการศึกษา
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปฏิบัติราชการในสายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สายงานสนับสนุนและสายงานอื่นๆ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขส่วนใหญ่มีช่วงอายุอยู่ใน Generation X ลูกจ้างประจ าส่วนใหญ่มีช่วงอายุอยู่ใน 
Generation BB ดังตารางที่ OP-3 และ OP-4  
ตำรำงที่ OP-3 ประเภทบุคลำกรจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ และสำยงำน 

ประเภท
บุคลำกร 

วุฒิกำรศึกษำ : คน(ร้อยละ) สำยงำน : คน(ร้อยละ) 

ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

สำยงำนหลัก (แพทย์, 
ทันตแพทย์,พยำบำล, 

นักโภชนำกำร,นักวิชำกำร
สำธำรณสุข) 

นักวิเครำะห์นโยบำย
และแผน 

สำยงำนสนบัสนนุและ
สำยงำนอื่นๆ 

ข้าราชการ 87 (ร้อยละ 
4.65) 

 1,152 (ร้อย
ละ 61.57) 

 519 (ร้อยละ 
27.74) 

 113 (ร้อยละ 
6.04)  1,386 (ร้อยละ 74.08)  485 (ร้อยละ 25.92) 

พนักงาน
ราชการ 

66 (ร้อยละ
11.96 ) 

 483 (ร้อย
ละ 87.50) 

 (3) (ร้อยละ 
0.54) -  153 (ร้อยละ 27.72)  399 (ร้อยละ 72.28) 

พนกังานกระทรวง
สาธารณสขุ 

 418 (ร้อย
ละ 94.14) 

 26 (ร้อยละ 
5.86) - -  10 (ร้อยละ 2.25)  434 (ร้อยละ 97.75) 

ลูกจ้างประจ า  468 (ร้อย
ละ 79.32) 

 122 (ร้อย
ละ 20.68) - - - 590 (ร้อยละ 100) 
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ตำรำงที่ OP-4 ประเภทบุคลำกรจ ำแนกตำม Generation  

ประเภท
บุคลำกร 

Generation (คน) 
รวม (คน) BB 

(55 ปีขึ้นไป) 
X 

(40-54 ปี) 
Y 

(29-39 ปี) 
M 

(22-28 ปี) 
Z 

(< 22 ปี) 

ข้าราชการ 324 
(ร้อยละ 17.32) 

765 
(ร้อยละ 40.89) 

620 
(ร้อยละ 33.14) 

162 
(ร้อยละ 8.66) - 1,871 

พนักงาน
ราชการ 

3 
(ร้อยละ 0.54) 

95 
(ร้อยละ 17.21) 

298 
(ร้อยละ 53.99) 

155 
(ร้อยละ 28.08) 

1 
(ร้อยละ 0.18) 552 

พนักงาน
กระทรวงฯ 

37 
(ร้อยละ 8.33) 

252 
(ร้อยละ 56.76) 

118 
(ร้อยละ 26.58) 

37 
(ร้อยละ 8.33) - 444 

ลูกจ้างประจ า 320 
(ร้อยละ 54.24) 

264 
(ร้อยละ 44.75) 

6 
(ร้อยละ 1.02) - - 590 

 

การสร้างให้บุคลากรกรมอนามัยเกิดความผูกพันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ ด าเนินการโดย 

1. ก าหนด HR strategy ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย มีการก าหนด KPI แล้ว
กระจาย KPI ลงสู่ระดับหน่วยงานจนถึงระดับบุคคล (Personal scored card) พัฒนาระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน (PMS) ที่สามารถเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานและจ่ายวงเงินเลื่อนเงินเดือนสอดคล้องกับผล
การปฏิบัติงาน  

2. ให้ความส าคัญกับเรื่องสมรรถนะหลักขององค์กร (A2IM) โดยใช้ A2IM ในทุกขั้นตอนของการ
บริหารงานบุคคล ได้แก่ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนระดับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
เป็นหัวข้อใน HRD (Human Resource Development) 

กรมอนามัยมีการก าหนดข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในลักษณะ
ที่เสี่ยงภัยต่อสุขภาพ โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่มี
ความเสี่ยง เช่น ห้องเอ็กซ์เรย์ ห้องทันตกรรม LAB ห้องปฏิบัติการเพ่ือการตรวจวิเคราะห์ ฯลฯ จากสารเคม ี

กรมอนามัยมีสินทรัพย์ที่ส าคัญ 5 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านสถานที่ ได้แก่ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย (ตรวจวิเคราะห์และทดสอบด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อม) Lab ด้านโภชนาการ Lab ด้านทันตกรรม ศูนย์เด็กเล็ก Fitness Center บริการทันตกรรม 
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว ในส่วนภูมิภาค
มี excellence center 12 แห่ง (ศูนย์อนามัยที่ 1-12) สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ 
ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 

2. ด้านวิชาการ ได้แก่ (1) งานวิจัย & วารสาร Health (2) นวัตกรรม (3) สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
และสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (4) มาตรฐานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ Safe 
Motherhood Hospital, Breastfeeding Initiative, Youth Friendly Health Services, Health Promoting 
Hospital, GREEN & CLEAN Hospital,  Environmental Health Accreditation (5) หลักสูตรการอบรมต่างๆ 
ได้แก่ Care manager, Care Giver 

3. ด้านกฎหมาย กรมอนามัยมีกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ (1) พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (2) พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 (3) พ.ร.บ.ควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 

4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ (1) ระบบฐานข้อมูลกลางกรมอนามัย (Data Center) ประกอบด้วย 
DoH Dashboard ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) 
ระบบงานบุคลากรกรมอนามัย (HR) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (anamai.mail.go.th) (2) ระบบ Risk Response 
for Health Literacy :RRHL และมีฐานข้อมูลที่จะเป็น Big data ได้แก่ฐานข้อมูลของประชากรทั้ง 4 กลุ่มวัย   
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5. ด้านอุปกรณ์การปฏิบัติงาน ได้แก่ (1) รถ Mobile ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม (2) อุปกรณ์และ
เครื่องมือตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง (3) ชุดตรวจสอบทางภาคสนามอย่างง่าย (Testkit) 11 
รายการ ได้แก่ ชุดทดสอบอย่างง่ายทางเคมี จ านวน 6 รายการ  (Residaul Chlorine, Fluoride, เหล็ก, ความเป็น
กรดด่าง ความกระด้างในน้ าบริโภค, Iodine ในเกลือ) และชุดทดสอบอย่างง่ายทางจุลชีววิทยา จ านวน 5 รายการ 
(Coliform Bacteria ในน้ า, Coliform Bacteria ในอาหาร, Salmonella spp, Staphylococcus aureus,Vibrio spp.)  

กรมอนามัยด าเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ดังนี้ 
 1. กรอบความร่วมมือ พันธะสัญญาระดับโลก ข้อตกลงระหว่างสหประชาชาติ ได้แก่ SDGs, Paris 
Agreement, Global Nutrition Target, ASEAN Declaration, กรอบความร่วมมือด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
14 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก มติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ  
สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 
 2. กฎหมายระดับประเทศ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
 3. กฎหมายในก ากับดูแลของกรมอนามัย ได้แก่ กฎหมาย 3 ฉบับ ที่อ้างในสินทรัพย์กรมอนามัย ข้อที่ 3 

ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กำร 
กรมอนามัยมีหน่วยงานในก ากับทั้งสิ้น 36 หน่วยงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานตามกฎกระทรวงฯ 26 หน่วยงาน 

และจัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน 10 หน่วยงาน ดังภาพที่ OP-1 และมีระบบการก ากับดูแลองค์การที่ดีตามภาพที่ OP-2  

ภำพที่ OP-1 โครงสร้ำงกรมอนำมัย 

 
  

กรมอนำมัย 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

* ส านกัคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 

กลุ่มภารกจิ 
อ านวยการ 

กลุ่มภารกจิบริหารยุทธศาสตร์
ระดับพื้นที่ 

กลุ่มภารกจิด้าน 
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

กลุ่มภารกจิด้าน 
การส่งเสริมสุขภาพ 

- ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
- ส านักทันตสาธารณสุข 
- ส านักโภชนาการ 
- ส านักอนามยัการเจริญพันธุ ์
กองกิจกรรมทางกายเพื่อ 
  สุขภาพ(กองออกก าลังกาย) 
* สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก 
   แห่งชาต ิ
* ส านักอนามยัผู้สูงอาย ุ
* ศูนย์ทันตสาธารณสุข 
  ระหว่างประเทศ 
* ศูนย์อนามัยกลุม่ชาติพนัติพันธุ ์
  ชายขอบและแรงงานข้ามชาต ิ

- ส านักอนามยัสิ่งแวดล้อม 
- ส านกัสุขาภิบาลอาหารและน้ า 

- กองประเมินผลกระทบต่อ 
  สุขภาพ 
* ศูนย์หอ้งปฏิบัติการ 
* ศูนย์บริหารกฎหมาย 
  สาธารณสุข 
 

- ศูนย์อนามัยที ่1-12 
* สถาบันพัฒนาสุขภาวะ     
  เขตเมือง 
 

- ส านักเลขานุการกรม 
- กองการเจ้าหนา้ที ่
- กองคลัง 
- กองแผนงาน 
* ศูนย์ความร่วมมือระหวา่ง 
   ประเทศ 
* ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 
 

* คือ หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน 
คือหน่วยงานที่เปลี่ยนชื่อเพือ่ขับเคลื่อน นโยบาย Physical Activity 
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ภำพที่ OP-2 กำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีของกรมอนำมัย 
 

 
กรมอนามัยได้จัดกลุ่มผู้รับบริการ ออกเป็น 2 กลุ่ม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 3 กลุ่ม เพ่ือ

ก าหนดสินค้าและบริการ รวมทั้งได้รวบรวมความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อสินค้า/บริการ ดังตารางที่ OP-5 
ตำรำงที่ OP-5 สินค้ำ/บริกำร และควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมอนำมัย 

กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สินค้ำ/บริกำร ควำมต้องกำรและ 
ควำมคำดหวัง 

ผู้รับบริกำร 
1. ประชำชน 4 กลุ่มวัย ได้แก่ สตรีและเด็กปฐมวยั 
วัยเรยีนและวัยรุ่น วัยท างาน วยัผู้สูงอายุ  
2. Setting ต่ำงๆ ที่น ำมำตรฐำนของกรมไปใช้ 
ได้แก่ โรงพยาบาล ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน องค์กร
ในชุมชน (ชมรม สมาคมต่างๆ) วัดส่งเสริม
สุขภาพ สถานประกอบการ  

 
- องค์ความรู้/รูปแบบบริการ/
เทคโนโลยี/นวัตกรรม 
 
- มาตรฐานด้านการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 

 
- ได้มาตรฐาน ใช้ได้จริง สะดวก รวดเร็ว  
 เข้าถึงง่าย ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ 
1. หน่วยงำน/องค์กรในภำคส่วนสำธำรณสุข 
ได้แก่ เขตสุขภาพ สสจ. รพศ. รพท. รพช.    รพ.
สต. สป.สช. สช. สสส. 
2.หน่วยงำน/องค์กรนอกภำคส่วนสำธำรณสุข 
ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกระทรวง
อื่นๆ 
3.คณะกรรมกำร/กลไกขับเคลื่อนทุกระดับที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
(คสจ.) คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
(พชอ.) คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

- องค์ความรู้ นวัตกรรม  
  ผลงานวิจัย มาตรฐาน  
  ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย/ 
  มาตรการ 
 - คู่มือ/แนวทางการ 
  ด าเนินงาน  
- หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ 
- กฎกระทรวง ประกาศ 
  กระทรวง และค าแนะน า 
  ในการด าเนินการตาม 
  กฎหมาย 

- ได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ  
  มีความทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี 
- ใช้ได้จริง  
- การมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 
- มีการแบ่งปันข้อมูล/ความรู้เพื่อปรับปรุง 
  ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับพื้นท่ี 
- มีปัญหาในการใช้งานสามารถปรึกษาได้ 
  สะดวก 
- ตอบสนองตรงตามความต้องการ  
- มีความถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ 
- มีปัญหาในการใช้งานสามารถปรึกษาได้ 
  สะดวก 

 กำรตรวจสอบจำกองค์กรภำยนอก 
ด้ำนผลกำรด ำเนนิงำน 

 คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน กรมอนามัย 
คณะกรรมการ คตป.  
ภาคีเครือข่ายกรมอนามัย 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

 กำรก ำกับจำกหน่วยงำนภำยนอก 
ด้ำนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

 ส านักงาน ก.พ. 
อกพ.กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงาน ปปช. ปปท. 
ส านักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง 
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 

 ระบบกำรก ำกับภำยในกรมอนำมยั 

 กำรควบคุมก ำกับด้ำนบุคลำกร 

 อกพ.กรมอนามัย 
คกก.จริยธรรมประจ ากรม 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
กลุ่มกฎหมายและวินัย 
ชมรมจริยธรรม 
คกก.พิจารณาข้าราชการ    
    ดีเด่น/คนดีศรอีนามัย 
 คกก ยุทธศาสตร์ก าลังคน 
 คกก.จริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 

 กำรควบคุมก ำกับด้ำนองค์กำร 

  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 คกก.PMQA 
 คกก.บริหารความเสี่ยง 
 คทง.ติดตามประเมนิผลระบบ 
   ควบคุมภายใน 
 คกก.บริหารแผนยุทธศาสตร์ฯ 
 คกก.PMS 
 

 กำรควบคุมก ำกับ 
ด้ำนสิ่งแวดล้อม/สงัคม 

  คทง.ลดการใช้พลังงานกรมอนามัย 
 GREEN & CLEAN 
Health Literacy 
 

 กำรควบคุมก ำกับด้ำน C/SH 

  ศูนย์รับขอ้รอ้งเรียน 
 คกก.ขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
 คกก.อุทธรณ ์

กำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีของกรมอนำมัย 
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ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันของกรมอนามัยมี 5 กลุ่ม 
ดังตารางที่ OP-6 

ตำรำงที่ OP-6 ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน 
ส่วนรำชกำร/ 

องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
บทบำทในระบบงำน 

ของกรมอนำมัย 
ข้อก ำหนดส ำคัญ 

ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน กลไกในกำรสื่อสำร 

1. องค์กรภาครัฐ ได้แก่ 
กระทรวง/กรมท้ังภายในและ
ภายนอกกระทรวง  
หน่วยงานและองค์กร 
ส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่น 

- ผลักดันเป็นนโยบาย 
- การพัฒนารูปแบบ 
- การขับเคลื่อนในระดับพื้นท่ี  
- การก ากับ ติดตาม 
  ประเมินผลการด าเนินงาน 
- การจัดท าหลักสูตร 
- การประเมินรับรองมาตรฐาน 
- การสนับสนุนด้านวิชาการ 

- บูรณาการการท างานภายใน
ขอบเขตภารกิจของแต่ละองค์กร 
- มีการสนับสนุนการด าเนินงานภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ/กระทรวง/กรม 

- MOU ร่วมกัน โดยก าหนด 
วัตถุประสงค์ท่ีมีร่วมกัน 
ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
รวมถึงข้อตกลงต่างๆ 
-ท าแผนงาน/โครงการร่วมกัน 
- แต่งตั้ง คกก./คทง.  
- การประชุม/สัมมนา และ
สรุปผลการประชุม 
- หนังสือราชการ 
- การรายงาน
ความก้าวหน้าการบรรลุ
วัตถุประสงค์/KPI 
-การสื่อสารผ่านระบบ 
electronics/Social 
media 
-ติดต่อโดยบุคคลทาง 
National Coordinator 
(กรณีองค์กรระหว่าง
ประเทศ) 

2. สถาบันการศึกษา - การพัฒนาองค์ความรู้ 
งานวิจัย และนวัตกรรม 
- การจัดท าหลักสูตร 
- การสนับสนุนด้านวิชาการ 
- การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

- ข้อมูล ความรู้ทางวิชาการ  
ท่ีถูกต้อง ทันสมัย และเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงาน 

3. สมาคม ชมรม  - การเป็นเครือข่าย/หุ้นส่วน
สนับสนุนและร่วมขับเคลื่อน
การด าเนินงาน  
- การสนับสนุนด้านวิชาการ 

- การมีส่วนร่วมในการคิด/
ตัดสินใจ/วางแผน/ด าเนินงาน 
- สนับสนุนการด าเนินงาน 

4. แกนน าชุมชนและภาค
ประชาสังคม ได้แก่ อสม. 
แกนน าชุมชน 

- การเป็นเครือข่ายร่วม
ขับเคลื่อนการด าเนินงานใน
ระดับพื้นท่ี  

-มีส่วนร่วมในการวางแผน/ก ากับ 
ติดตาม 

5. องค์กรระหว่างประเทศ 
ได้แก่ กองทุนแห่ง
สหประชาชาติ (UNFPA) 
กองทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาติ (UNICEF) 
องค์การอนามัยโลก (WHO) 
องค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) 
Iodine Global Network 

- การสนับสนุนด้านข้อมูล/
วิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ 
- สนับสนุนงบประมาณ 
- ติดตามการด าเนินงานเพื่อ
เทียบเคียงระดับสากล 
- ร่วมศึกษาวิจัย 
 

- ข้อมูล ความรู้ทางวิชาการ  
ท่ีถูกต้อง ทันสมัย และเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงาน 
- ด าเนินงานภายใต้แผนงาน/ 
โครงการท่ีก าหนด 
- ร่วมวางแผนการด าเนินงานและ
ติดตามประเมินผล 

 

 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันภายในประเทศ ได้แก่ 
1. การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหลายองค์กรที่ด าเนินงาน เช่น มหาวิทยาลัย สสส. เป็นต้น 
2. ประเด็นเปรียบเทียบกับส่วนราชการอ่ืนๆ ในการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ 

2.1 ได้รางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) จากส านักงาน ป.ป.ช. ปี 2557-2561     
2.2 รางวลัองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังภาครัฐ จากกรมบัญชีกลาง 

พ.ศ. 2559 ระดับดีเลิศ พ.ศ. 2560 ระดับดี พ.ศ. 2561 ระดับดี  
2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณสูงสุดภายในกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 ได้อันดับ 3 ปี 2561 

ได้อันดับ 3 และปี 2562 ได้อันดับ 1 (ไม่รวม PO)   
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2.4 การพัฒนาตามเกณฑ์ PMQA ตั้งแต่ปี 2559-2562 กรมได้รับรางวัลประเภทรายหมวด 
จ านวน 3 หมวด คือ ปี 2559 ได้รางวัลหมวด 1 ปี 2561 ได้รางวัลหมวด 4 และปี 2562 ได้รางวัลหมวด 5 
กรมอนามัยเป็นล าดับที่ 4 ของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รางวัล PMQA รายหมวดมากท่ีสุด   

2.5 รางวัล TPSA สาขาพัฒนาบริการและสาขานวัตกรรม ตั้งแต่ปี 2558-2562 ได้รับรางวัล 12 รางวัล 
แบ่งเป็นระดับดี 8 รางวัล และดีเด่น 4 รางวัล (ปี 2558 ได้ 1 รางวัล ปี 2559 ได้ 1 รางวัล ปี 2560 ได้ 2 รางวัล 
ปี 2561 ได้ 6 รางวัล และปี 2562 ได้ 2 รางวัล)  

ส าหรับสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันภายนอกประเทศ โดยเปรียบเทียบสถานการณ์สุขภาพที่กรมอนามัย
รับผิดชอบในฐานะตัวแทนของประเทศกับประเทศใน ASEAN และประเทศใกล้เคียง ในด้านการส่งเสริม
สุขภาพ ประเด็นอัตราตายมารดา ประเทศไทยเป็นอันดับ 3 อัตราทารกตาย ประเทศไทยเป็นอันดับ 2 และ
ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่สามารถลดอัตราการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกให้อยู่
ในระดับที่ต่ ากว่าร้อยละ 2 ส่วนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประเด็นการเข้าถึงการสุขาภิบาลพ้ืนฐาน (Sanitation 
Facility) ประเทศไทยเป็นอันดับ 1 และ ประเด็นประชาชนมีน้ าสะอาดเพ่ือการบริโภคอุปโภค (Improved 
water) ประเทศไทยเป็นอันดับ 2 ดังตารางที่ OP-7  
ตำรำงที่ OP-7 สถำนกำรณ์สุขภำพคนไทยเปรียบเทียบกับประเทศใน ASEAN และประเทศใกล้เคียง 

สภำวะสุขภำพ  ไทย มำเลเซีย สิงคโปร์ พม่ำ อินโด ลำว กัมพูชำ เวียดนำม ฟิลิปินส ์ ญี่ปุ่น เกำหล ี จีน 

อัตราการตายมารดา 
(2015) 

20 40 10 175 126 197 161 54 114 3 82 27 

อัตราทารกตาย(2015) 6 7 2 39 22 57 27 15 23 NA NA NA 

อัตราการถ่ายทอดเชือ้ 
HIV จากแม่สู่ลกู 

1 6 NA 9 27 24 10 12 27 NA NA NA 

0-5 ปี พัฒนาการสมวัย 91 NA NA NA NA 89 73 89 NA NA 88 NA 

ภาวะน้ าหนักเกนิ 0-5 ปี 
(2010-2016) 

8.2 6.0 2.6 1.3 11.5 2.0 2.0 5.3 3.9 1.5 NA 6.6 

อัตราการคลอดวัยรุน่ 15-19 ปึ 44.3 14.0 4.0 NA NA NA NA 39.0 63.0 NA NA NA 
ภาวะอ้วนในวัย
เรียนวัยรุน่ 
(2016) 

ชาย 22.7 28.2 25.1 12.1 15.0 14.1 12.5 10.0 13.5 15.2 26.7 31.5 

หญิง 18.1 22.6 17.2 9.3 13.3 10.8 8.2 7.1 10.5 10.2 16.5 17.9 

ภาวะอ้วนในวัย
ผู้ใหญ่ (2016) 

ชาย 29.2 42.0 36.3 21.2 25.0 22.5 19.6 15.8 26.1 32.5 33.9 34.5 

หญิง 35.6 43 27.7 27.8 31.2 27.9 24.2 20.5 28.9 21.8 30.7 30.1 

อายุคาดเฉลี่ย 
(2016) 

ชาย 75.5 75.3 82.9 66.8 69.3 65.8 69.4 76.3 69.3 84.2 70.6 76.4 

หญิง 79.3 77.6 84.8 68.9 72.7 71.4 71.2 80.9 72.6 87.1 74.4 77.9 

Sanitation Facility % 100 100 100 NA 62 71 62 84 94 NA NA NA 

Improved water % 97 95 100 NA 71 76 59 93 86 NA NA NA 

ข้อมูลจำกกรมอนำมัย Mundi index 2015 และ Health at a Glance: Asia/Pacific 2018 

ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน มีดังนี้ 
1. การปรับบทบาทของกรมอนามัย จาก Technical Supporter เป็นบทบาท System Governance ซึ่งเป็น

ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ไม่มีคู่แข่งอย่างเป็นรูปธรรม แต่เป็นหน่วยงานที่ซ้ าเสริมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพประชาชนร่วมกัน   
2. การเปลี่ยนแปลงเรื่องเขตสุขภาพ และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) เป็น

โอกาสในการสร้างพันธมิตรและนวัตกรรมส าหรับในเขตสุขภาพผ่าน Regional Health Board และใน
ระดับอ าเภอผ่าน พชอ.  
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3. การปรับปรุงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อคุ้มครองประชาชน     

4. การปฏิรูปประเทศ และการปฏิรูประบบราชการ 4.0 สภาปฏิรูปแห่งชาติให้ความส าคัญประเด็น
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุขได้มอบให้กรมอนามัยรับผิดชอบประเด็นความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรมผ่านสื่อ digital โดยร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ เพ่ือ
ยกระดับความรอบรู้ของคนไทย 

แหล่งข้อมูลภายในประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) Health Data Center 
(HDC) ฐานข้อมูลทุกกลุ่มวัยของกรมอนามัย รายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย 
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551 และครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 มติ ครม. เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกสาร MOU ต่างๆ 
รายงานผลการส ารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพด้าน Health Impact Assessment (HIA) ที่จัดท าโดย
ส านักงานสุขภาพแห่งชาติ การส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (Multiple Indicators 
Cluster Survey : MICS) ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย 
โครงการของส่วนราชการและองค์กรที่มีภารกิจใกล้ เคียงกัน ส าหรับแหล่งข้อมูลภายนอกประเทศ ได้แก่ 
WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank, SDGs 

กรมอนามัยได้วิเคราะห์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้ใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย ดังตารางที่ OP-8 และ OP-9 
ตำรำงที่ OP-8 ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ 

ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ 
ด้าน 
พันธกิจ 

1. ระบบสุขภาพเผชิญปญัหาผู้สูงอายุ (Aging Society) โรคไมต่ิดตอ่เรื้อรัง (NCD) ส่งผลให้ต้นทุนในส่วนของ
การรักษาพยาบาลสูงขึ้น การเติบโตของเมือง (Urbanization) ส่งผลต่อทั้งด้านวิถีชีวิต (Lifestyle) และ
สิ่งแวดล้อม การปรับระบบบริการเพื่อสร้างน าซ่อมสุขภาพ การเสริมสร้างความรอบรู้ดา้นสุขภาพ (Health 
Literacy) การพัฒนา Setting ต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาล โรงเรียน ชุมชน เมือง รวมถึงนโยบายของทุกภาค
ส่วนเพ่ือสุขภาพ  
2. การปฏิรูประบบสาธารณสุข ซึ่งแบ่งบทบาทหน้าท่ีในด้าน Regulators ให้ส่วนกลางท าหน้าท่ี ส่วนดา้น
บริการ (Providers) กระจายอ านาจให้เขตสุขภาพ และใหม้ีการบรูณาการด้านคณุภาพชีวิตในระดับอ าเภอ 
โดยให้เป็นบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  
3. การปฏิรูประบบราชการ  

ด้าน
ปฏิบัติการ 

1. วัฒนธรรมการท างานองค์กรภาครัฐท่ีท าตามบทบาทหน้าที่แบบแยกส่วนขาดการบูรณาการ 
2. Digital Technology เปลี่ยนรปูแบบผลติภณัฑ์ และ Work Flow (จาก Pipe line เป็น Platform) ท าให้
สามารถพัฒนา Digital Product ที่ส่งตรงไปยังแต่ละกลุ่มเป้าหมายจนถึง End users ได ้

ด้านความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม 

1. การสร้างความเสมอภาคทางสขุภาพของประชาชน (Equity)  
2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
(sustainable resources utilization)  

ด้าน
บุคลากร 

1. การบริหารก าลังคนเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (HR Allocation, Transformation 
and Re-Structure) จากการเกษียณอายุราชการในรอบ 10 ปี (ปี 2560-2570) ในอัตราสูง และสัดส่วนบุคลากรที่
อยู่ใน Gen X และ Y เพิ่มสูงขึ้น 
2. การพัฒนาสมรรถนะเพื่อให้สามารถท าบทบาทอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตำรำงที่ OP-9 ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ 
ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ กำรน ำมำใช้ประโยชน์ 

ด้ำนพันธกิจ :  
มีกฎหมายในความรับผิดชอบ 3 ฉบับ 
ได้แก่ (1) พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (2) พ.ร.บ.
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559  
(3) พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารส าหรับทารกและ
เด็กเล็ก พ.ศ. 2560 

1. ปกป้องและคุ้มครองสิทธิด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อสุขภาพ โดยให้มีกลไก/
หน่วยงานขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นท่ี ได้แก่ คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครท าหน้าท่ีขับเคลื่อนการบังคับใช้
กฎหมายในระดับพื้นท่ีโดยค านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และก าหนดให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจประกาศพื้นท่ีควบคุมเหตุร าคาญเพื่อระงับและจัดการตามความจ าเป็น 
ก าหนดให้ผู้ขออนุญาตในกิจการบางประเภทหรือบางขนาดต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดก่อนท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต นอกจากน้ีเพื่ออ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ได้ก าหนดให้
มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และก าหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ให้รวดเร็ว มีบท
ก าหนดโทษและบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
2. สร้างกลไกในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการด าเนินการร่วมกันของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท้ังหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และประชาสังคม เพื่อบูรณาการให้การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้เป็นรูปธรรม มีความเป็นเอกภาพ และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
3. ปกป้องสิทธิทารกและเด็กท่ีจะได้รับน้ านมแม่ซ่ึงเป็นอาหารท่ีมีคุณค่าและเหมาะสมท่ีสุด และ
ข้อมูลด้านอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็กท่ีถูกต้องไม่บิดเบือน โดยใช้มาตรการควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็กท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  

ด้ำนปฏิบัติกำร : มีหน่วยงานในสว่นกลาง
และหน่ วยงานท่ีตั้ งอยู่ ในภู มิ ภาค
ครอบคลุมท้ังเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และ
พื้นท่ี ท าให้เอื้อต่อการด าเนินงาน 

1. พัฒนากลไกประสานงานกับ National Health board ในส่วนกลาง และ Regional 
Health Board ในส่วนภูมิภาค (เขต) 
2. พัฒนากลไกประสานงานกับ พชอ. โดยเฉพาะ สสอ. เพื่อบูรณาการกับภาคส่วนอื่นในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตภายในอ าเภอ 

 

กรมอนามัยได้ด าเนินการปรับปรุงผลการด าเนินการ โดยใช้เครื่องมือและแนวทางการพัฒนาดังนี้   
1. การออกแบบระบบการน าองค์กรใหม่ ที่มีกลไก 3 ทีมน าหลัก ได้แก่ ทีมน า ทีมยุทธศาสตร์ และทีม

การเรียนรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรม (Executive Leadership Teams)  
2. ใช้กลยุทธ์หลัก 3L 3D 3R 3H คือ (1) 3L คือ Lead ยกระดับการน า Lean ปรับเปลี่ยนกระบวนงาน  

Learn สร้างบุคคลเรียนรู้ (Learning Personnel) เพ่ือต่อยอดไปสู่องค์กรเรียนรู้ (Learning Organization) (2) 3D 
คือ Dream สร้างฝันอันยิ่งใหญ่ (Big Dream) ปรับจาก problem base เป็น scenario base, Design สร้าง
ระบบที่เกิดธรรมาภิบาลในการเอ้ือประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนด้วยมุ่งหวังสู่การมีสุขภาพที่ดีและอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี, Drive ท าฝันให้เป็นจริงด้วยการบริหารจัดการ (3) 3R คือ Re-Treat ทบทวนอดีตเพ่ือ
วิเคราะห์หาจุดแข็ง ปัจจัยความส าเร็จ, Re-Role ปรับบทบาทเพ่ือให้เหมาะสมกับระบบใหม่, Re-Structure 
ปรับกลไกและโครงสร้างให้สามารถขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมาย (4) 3H คือ Head คือผู้บริหารระดับสูง, 
Heart คือผู้บริหารและทีมหน่วยงานส่วนกลาง ,Hands คือผู้บริหารและทีมหน่วยงานที่ตั้งในภูมิภาค 

3. การออกแบบกระบวนการท างานใหม่ (Core Business Process ; CBP) ในการส่งมอบ products 
ไปถึง End Users ทั้งผ่านตัวกลาง และไม่ผ่านตัวกลางโดยใช้ Digital Products 

4. การวางระบบบริหารจัดการภายในเพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ด้วยเครื่องมือคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA พ.ศ.2558, PMQA พ.ศ.2562, PMQA 4.0, HA) และการปรับระบบข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร  

5. การมีกลไกก ากับติดตามอย่างเข้มข้น (Intensive Monitoring & Evaluation) ทุกวันอังคารของ
เดือน (Regular Meeting : RM) โดยอังคารที่ 1 เป็นการประชุมขับเคลื่อนภารกิจหลัก (RM1) อังคารที่ 2 เป็น
การประชุมผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารหน่วยงาน (ประชุมกรมอนามัย) (RM2) อังคารที่ 3 เป็นการประชุม
พัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย (กพว.) (RM3) และอังคารที่ 4 เป็นการประชุมขับเคลื่อนภารกิจ
สนับสนุน (RM4)   

6. ปรับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) ที่เชื่อมต่อ
กับ Performance Agreement (PA) ระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือน และ Individual Development Plan (IDP)   
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ส่วนที่ 2 กำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ส่วนที่ 2-1 กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐอย่ำงต่อเนื่องตำมเกณฑ์ระดับพื้นฐำน 

หมวด 1 กำรน ำองค์กำร    
1.1 กำรน ำองค์กำรโดยผู้บริหำรของส่วนรำชกำร 

จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากร โลกอินเตอร์เนตที่ก าลังเติบโต ระบบตลาดและพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงแนวโน้มของปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและอนามัยสิ่งแวดล้อม กอปรกับ
เพ่ือสนองตอบวิสัยทัศน์ประเทศไทย 20 ปี (ปี 2560-2579) “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และระบบราชการ 4.0 กรมอนามัย
ได้ทบทวนองค์กรและเดินหน้าขับเคลื่อนการปฏิรูปกรมอนามัยบนเข็มมุ่งคือการเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 
รวมทั้งได้ประกาศเจตนารมณ์ “รวมพลัง” เปลี่ยนกรมอนามัย โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์คือ 3L ได้แก่ Lead 
Lean และ Learn และได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ใหม่โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารกรมอนามัย หัวหน้าหน่วยงาน 
นักวิชาการ และบุคลากรกรมอนามัย คือ “กรมอนามัยเป็นองค์การหลักของประเทศในการอภิบาล (ดูแล ปกป้อง 
คุ้มครอง) ระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี” และเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์
ดังกล่าว กรมได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และมีการสื่อสารวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ในการประชุมทุกวันอังคาร (Regular Meeting) รวมทั้งมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ 
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีทิศทางสู่เป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการก ากับติดตามอย่างเข้มข้น (Intensive 
Monitoring & Evaluation) และปรับกระบวนการท างานใหม่ ลดการท างานที่ไม่มีคุณค่า (waste) ส่งผลให้ผลลัพธ์
ส่วนใหญ่สูงกว่าค่าเป้าหมาย ดังเอกสารส่วนที่ 3 ผลลัพธ์การด าเนินงาน นอกจากนี้ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ กรมได้
จัดตั้งคณะกรรมการและคณะท างานซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารหน่วยงานและนักวิชาการ เพ่ือ
วิเคราะห์กรอบหรือแบบแผนการท างานที่เหมาะสม ซึ่งได้แก่ค่านิยม “HEALTH” และมีการสื่อสารให้เกิดการปฏิบัติ
จนเป็นวัฒนธรรมกรมอนามัย และในปี 2560 กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศค่านิยม “MOPH” กรมจึงได้บูรณาการ
ค่านิยม/วัฒนธรรมกรมกับค่านิยมของกระทรวง และประกาศใช้ HEALTH to MOPH ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
ของแผนยุทธศาสตร์ก าลังคนกรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564 (DoH 4.0’s HR Strategy) โดยมีเป้าประสงค์ “เพ่ิม
ความสุขและดุลยภาพชีวิตการท างาน ให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และเกิดความผูกพันต่อองค์กร”รวมถึงมีการ
ก าหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ดังภาพที่ 1-1 ผู้บริหารได้มีความมุ่งมั่นต่อค่านิยมโดยก าหนดให้หน่วยงานน า 
HEALTH to MOPH ไปปฏิบัติภายใต้ค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  นอกจากนี้เพ่ือให้เป็นต้นแบบ
สุขภาพ (Health Model) ในปี 2561 กรมประกาศนโยบายให้มีการออกก าลังกายทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. ในปี 2562 
ก าหนดให้มี 4 โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ 1)การประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพ 
2)Moving Forward กับผู้บริหารทุกวันพุธของเดือน 3)Happy Health Happy Walk Steps Challenge และ 
4)Dream Fit Program และยังมีโครงการ เจ็ดสัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี ส าหรับการส่งเสริมเรื่อง Achievement และ 
Learning ได้จัดให้มีเวที LIKE Talk Award เพ่ือให้มีการน าเสนอผลงานและมอบรางวัลให้กับผลงานที่ชนะเลิศในแต่
ละครั้ง ในการส่งเสริม Harmony อธิบดีได้ก าหนดให้มีการท างานแบบคร่อมและข้ามสายงานในรูปแบบ Cluster ซึ่งมี 
9 Clusters แต่ละ Cluster ประกอบด้วยบุคลากรจากหลากหลายสายงาน 

ภำพท่ี 1-1 HEALTH to MOPH 
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อธิบดีให้ความส าคัญกับการสื่อสารเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและความร่วมมือกับบุคลากรทั่วทั้ง
องค์การเพ่ือให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ของกรมอย่างทั่วถึง ด้วยรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
โดยเน้นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) อาทิ การประชุม Regular Meeting ทุกวันอังคาร 
มีการสื่อสารผ่านการประชุมทางไกล (Web Conference) เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อยอดวิธีท างาน 
รวมถึงร่วมตัดสินใจ ชี้แนะ ชี้น า และให้ค าปรึกษาเพ่ือร่วมแก้ปัญหาที่ส าคัญในงาน รวมถึงมีการสื่อสารผ่าน 
Social Media อาทิ Facebook, Line group, e-mail ฯลฯ และมีการสื่อสารภายนอกองค์กรสู่ผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข การตรวจราชการ การนิเทศติดตาม การเยี่ยมเสริมพลัง 
(อาทิ เวที 4 ภาค ศูนย์อนามัยเขต พ้ืนที่ต าบลบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ฯลฯ) เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารเพ่ือสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ วิทยุ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

อธิบดีได้ประกาศเรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจนในวัฒนธรรมองค์กร และก าหนดให้เป็นหนึ่ง
ในเป้าประสงค์ส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาลตาม
แผนยุทธศาสตร์ฯ กรมอนามัย รวมถึง คกก.พัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) ระดับกรม ให้เป็นทีมน าส าคัญ
ในการขับเคลื่อนการเติบโตองค์กรด้วยข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรม โดยมีการก าหนดให้มีการ
ประชุม คกก.ทุกสัปดาห์ที่สามของเดือน มีเวทีน าเสนอผลงานการจัดการความรู้ (LIKE Talk Award) ที่เกิดจาก
การปรับปรุงการด าเนินงาน (Lean) นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ (Innovation) และการจัดการความรู้ (Knowledge) ที่
มีความโดดเด่น (Excellence) ซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่กรมอนามัยมีการถ่ายทอด และเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติใน
ระดับหน่วยงาน จนได้รับความสนใจและเกิดการบูรณาการระดับหน่วยงาน อาทิ เวที  LIKE Talk Award 
ภาคเหนือ เป็นต้น นอกจากนี้ กรมยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ การปรับกระบวนทัศน์
และการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรด้วยรูปแบบวิธีการพัฒนาที่
หลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายแต่ละระดับโดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ มี
การท า MOU กับสถาบันการศึกษาในการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น หลักสูตรนักบริหารงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ (นบอส.) และการจัดสรรทุนฝึกอบรมและทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอีกทั้งมีการพัฒนาหลักสูตร (In HouseTraining) เตรียมความพร้อมผู้มีศักยภาพสูงในทุกระดับ (NeGSOF 
และ OSOF) ให้กับบุคลากรในการวางแผนสร้างความต่อเนื่องทางการบริหาร  

ซึ่งจากการน าของอธิบดีและผู้บริหารทุกระดับก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อองค์การและบุคลากร คือ ร้อยละของ
บุคลากรกรมอนามัยที่เชื่อมั่นในทิศทางขององค์กรเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 67.49 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 84.30 ในปี 
2562 และร้อยละของบุคลากรมีความผูกพันเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 71.30 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 75.35 ในปี 2562 
ส าหรับในเรื่องค่านิยม/วัฒนธรรม พบว่า ร้อยละของบุคลากรกรมอนามัยที่ไม่มีปัญหาสุขภาพมีแนวโน้มสูงขึ้นจาก
ร้อยละ 60.60 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 70.18 ในปี 2562 จ านวนนวัตกรรมของกรมได้รับการจดทรัพย์สินทาง
ปัญญาจ านวนสะสมถึงปี 2562 เท่ากับ 14 ผลงาน ได้รับรางวัล TPSA ทุกปีตั้งแต่ปี 2558-2562 รวม 12 ผลงาน    
1.2 กำรก ำกับดูแลองค์กำรและกำรสร้ำงคุณูปกำรต่อสังคม 

 อธิบดีได้ก าหนดกลไกการก ากับดูแลหน่วยงานในสังกัดโดยมอบอ านาจให้รองอธิบดีก ากับดูแลหน่วยงาน
ทั้งส่วนกลางและที่ตั้งในภูมิภาค รวมทั้ง Cluster ซึ่งเป็นรูปแบบการท างานแบบบูรณาการตามนโยบายการปฏิรูป 
การท างานแบบคร่อมและข้ามสายงาน (Cross Function) ซึ่งในระดับกรมประกอบด้วยกลุ่มวิชาการ 5 Clusters 
ได้แก่ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น กลุ่มวัยท างาน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม 
เป็นทีมสหวิชาชีพที่เชี่ยวชาญความรู้หลายศาสตร์ประกอบกัน และมีกลุ่มสนับสนุน 4 Clusters ได้แก่ กลุ่มการคลัง
และงบประมาณ (Financial & Budgeting : Fin) กลุ่มข้อมูลการจัดการความรู้และการเฝ้าระวัง (KM & IT & 
Surveillance System : KISS) กลุ่มยุทธศาสตร์ก าลังคน (HR) และกลุ่มกฎหมาย (LAW) ซึ่งมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานผ่านตัวชี้วัดที่ส าคัญที่ส่งผลถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจและแผนยุทธศาสตร์ฯ ของกรม และ
ถ่ายทอดลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล (Performance Management System : PMS) ก าหนดให้หน่วยงาน
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รายงานผลงานในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด (Project Manager) 
ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเสนอในการประชุมผู้บริหารกรม (RM1) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
งานต่อไป กรมได้น าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในมาเป็นกลไกที่ส าคัญ และเครื่องมือในการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานของทุกหน่วยงานโดยแต่งตั้ง คกก.ระบบควบคุมภายในระดับกรมและหน่วยงาน เพ่ือ
ก าหนดแนวปฏิบัติ และการขับเคลื่อนการควบคุมภายในซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการของกรมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการสอบทานระบบควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นว่า
ระบบควบคุมภายในของกรม สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้และมีการก ากับดูแลองค์การที่ดี (Good 
Governance) กรมมีการจัดตั้งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานเพ่ือช่วยด าเนินการตรวจสอบภายในเบื้องต้น จาก
การด าเนินงานท าให้กรมได้รับเกียรติบัตรเป็นองค์กรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลระบบควบคุมภายในของกระทรวง
สาธารณสุข ในปี 2560 และในปี 2563 กรมได้ก าหนดเรื่องการควบคุมภายในเป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน  
 กรมมีการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ที่ส านักงาน ปปท. ก าหนด โดยคะแนนการประเมิน ITA ย้อนหลัง 3 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้น คือ ปี 
2560-2562 เท่ากับ 83.71, 85.04 และ 91.07 ตามล าดับ ซึ่งกรมได้รับโล่เกียรติคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ และในช่วงปี
ดังกล่าวกรมได้ถ่ายทอดตัวชี้วัด ITA สู่ระดับหน่วยงาน โดยก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
และได้ประกาศเจตนารมณ์ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” (ZERO Tolerance) มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
นอกจากนี้กรมยังได้รับรางวัล องค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ตามหลักเกณฑ์ของ ปปช. 5 ปี ติดต่อกัน
ตั้งแต่ปี 2557-2561  
 นอกจากนี้กรมมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงาน อาทิ กรณีสถานการณ์การบริโภค
เครื่องดื่มรสหวานที่เพ่ิมขึ้นของคนไทย ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ น้ าหนักเกิน โรคอ้วน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
กรมร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก าหนดมาตรการส าคัญในการแก้ปัญหา โดยการใช้นโยบายการคลังเพ่ือเก็บภาษี
สินค้าเครื่องดื่มที่เติมน้ าตาลในปริมาณสูง ขับเคลื่อนให้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีสรรพสามิต โดยกฎกระทรวง
ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ภายใต้ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 
กันยายน พ.ศ. 2560 เพ่ือลดการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานของคนไทย การใช้มาตรการนี้อาจส่งผลกระทบในทิศทาง
ที่ประชาชนเลือกบริโภคสารให้ความหวานแทน ซึ่งจะท าให้ไม่สามารถลดการบริโภคหวานของคนไทย เพ่ือให้การ
ด าเนินนโยบายด้านภาษีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ กรมร่วมกับภาคีท่ีเกี่ยวข้องศึกษาผลลัพธ์ของการด าเนินมาตรการ
ดังกล่าวในประเด็น 1)การปรับตัวภาคอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 2)ส ารวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวาน
ของคนไทย 3)ศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพและความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ (cost effectiveness) เพ่ือน าข้อมูล
มาจัดท าข้อเสนอในการพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้มีการจัดตั้ง คกก.ที่
ท างานในมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non-tax measure) เพ่ือด าเนินการดังนี้ 1)ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ดีต่อ
สุขภาพ 2)การเพ่ิมการกระจายและเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพ (Distribution & 
Availability) ปรับสูตรและพัฒนาเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ (Reformulation; Less or No Sugar) ท าการตลาดที่
เหมาะสม (Responsible Marketing) และ 3)ออกกฎหมาย/ข้อบังคับ ได้แก่ ฉลากโภชนาการ GDA และปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับการเสี่ยงโชค  

กรมได้ด าเนินงานโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม
พระราชด าริ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก หลายแห่งเป็นพ้ืนที่เสี่ยงเข้าไม่ถึงบริการของรัฐ ซึ่ง
นักเรียนมีปัญหาด้านสุขภาพเนื่องมาจากห้องส้วมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ โดยในปี 2557-2558 ได้ด าเนินงานตาม
โครงการเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการสร้างและ
ปรับปรุงห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะ โดยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย ท้องถิ่น ชุมชน และนักเรียนอาชีวศึกษา 
เป้าหมายโรงเรียน 60 แห่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนทุน วัสดุ และ
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อุปกรณ์ต่างๆ และได้ขยายโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2561-2562 มีเป้าหมาย 310 แห่ง รวมโรงเรียนที่
ได้รับการพัฒนาทั้งสิ้นเมื่อสิ้นปี 2562 จ านวน 400 แห่ง   
หมวด 3 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
3.1 ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สำรสนเทศของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมอนามัยมีวิธีการได้สารสนเทศและความต้องการของ C/SH โดย   
1. ด้าน DOH Data Center ของกรมอนามัย ประกอบด้วย 1.DOH Dashboard โดยดึงข้อมูลที่

เกี่ยวกับสุขภาพทั้ง Hospital base และ Community base ที่เกี่ยวกับภารกิจกรมอนามัย จาก Health Data 
Center (HDC) ที่เป็น Big Data ของกระทรวงสาธารณสุขที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการบริการต่างๆ ของสถานบริการ
ทุกแห่งของกระทรวงสาธารณสุข มาเก็บไว้ใน Server ของกรมอนามัย แล้วเขียนโปรแกรมให้ท าการประมวลผล
ให้ได้ผลลัพธ์ทางสุขภาพ จ าแนกรายเขต จังหวัด อ าเภอ ต าบลและรายสถานบริการ โดยสามารถคืนข้อมูลให้
พ้ืนที่ (เขต จังหวัด อ าเภอ ต าบล สถานบริการ) แบบ real time  2.ฐำนข้อมูลทุกกลุ่มวัยของกรมอนำมัย ได้แก่ 
แม่และเด็ก เด็กวัยเรียน ผู้สูงอายุ 3.ระบบกำรเฝ้ำระวังของกรมอนำมัย ได้แก่ การเฝ้าระวังแม่ตาย ด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยสามารถจ าแนก (Segment) ตามกลุ่มวัย (แม่และเด็ก วัยเรียน/วัยรุ่น วัยท างาน ผู้สูงอายุ) ตาม
ปัญหาสุขภาพ ตามพ้ืนที่ (เขต/จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล) ตามประเด็นเฉพาะ เช่น ผู้สูงอายุ จ าแนกเป็นกลุ่มติดบ้าน 
ติดเตียง ติดสังคม เป็นต้น   

2. การรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ ส ารวจภาวะสุขภาพผ่าน Application H4U ส ารวจความพึงพอใจ การลง
พ้ืนที่เยี่ยมเสริมพลัง การตรวจราชการ/นิเทศงาน การประชุม/อบรม/สัมมนา การประชุม คกก.(คสจ.) 
คณะกรรมการ พชอ. พชข. คณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ต่างๆของกรมอนามัย Facebook กรมอนามัย เว็บไซต์
กรมอนามัย ช่องทางบริการประชาชน โทรศัพท์ 0 2590 4000 และกล่องรับความคิดเห็น  

3. ด้าน Supply side กรมได้รวบรวมฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวบรวมรายชื่อและข้อมูลที่จ าเป็น
ของเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ รายชื่อโรงพยาบาล โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลาด สถาน
ประกอบการ ซึ่งสามารถจ าแนก (Segment) ตามพ้ืนที่ ตามประเภทหรือตามขนาดได้   

4. จากการวิ เคราะห์โอกาส เช่น Digital Technology หรือ 5 G เป็นโอกาสที่จะพัฒนา digital 
products จากกรมเพ่ือส่งถึง End Users ได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางได้แก่ สถานบริการในพ้ืนที่หรือ
โรงเรียน ได้เครือข่ายความร่วมมือใหม่ เช่น ภาควิชาคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ งาน IT 
ของ สปสช. และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือมาช่วยพัฒนา 
application และ Share ฐานข้อมูลร่วมกัน 
ตำรำงที่ 3-1 กำรจ ำแนกผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ผู้รับบริกำร Segmentation ผลิตภัณฑ์/บริกำร 
ประชาชนจ าแนกตามกลุ่มวัย 
(แม่และเด็ก วัยเรียน/วัยรุ่น 
วัยท างาน วัยสูงอายุ) 

แม่และเด็ก (แม่ปกติ แม่วัยรุ่น แม่สูงอายุ แม่กลุ่มเสี่ยง) 
วัยเรียน/วัยรุ่น (ปฐม มัธยม อาชีวะ มหาวิทยาลัย) 
วัยท างาน (กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีโรคประจ าตัว) 
วัยสูงอายุ (ติดบ้าน ติดเตียง ติดสังคม) 

มาตรฐานบริการ  
รูปแบบบริการ 
Digital Products ที่ส่ง
ตรงไม่ผ่านตัวกลาง 

Setting ต่างๆที่น ามาตรฐาน
บริการของกรมอนามัยไปใช้ 
(โรงพยาบาล โรงเรียน อปท 
ตลาด สถานประกอบการ) 

โรงพยาบาล (รพศ/รพท/รพช/รพ.สต) 
โรงเรียน (ปฐม มัธยม อาชีวะ มหาวิทยาลัย) 
อปท (อบต. เทศบาลต าบล/เมือง/นคร กทม. เมืองพัทยา) 
ตลาด (ตลาดสด แผงลอย ตลาดในศูนย์การค้า) 

มาตรฐานต่างๆ เช่น 
มาตรฐานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ ฯลฯ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ หรือคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ของกรมอนามัย ที่มีหน้าที่หรือมีเป้าหมายเดียวกันที่ท าให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี แบ่งเป็น 

1. หน่วยงาน/องค์กรในภาคส่วนสาธารณสุข ได้แก่ เขตสุขภาพ สสจ. รพศ/รพท/รพช/รพ.สต. สป.สช. สช. สสส.  
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2. หน่วยงาน/องค์กรนอกภาคส่วนสาธารณสุข ได้แก่ อปท. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม 
กรุงเทพมหานคร และสื่อมวลชนต่างๆ  

3. คณะกรรมการ/กลไกขับเคลื่อนทุกระดับที่เกี่ ยวข้อง  ได้แก่ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
(คสจ.) คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

จากสารสนเทศของผู้รับบริการ พบผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและขาดผู้ดูแล จากการประเมิน Supply 
side พบว่ายังขาดผู้ให้การดูแลผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง ขาดงบประมาณ และขาดการจัดการ น าไปสู่การพัฒนาระบบ
การส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ โดยใช้กลยุทธ์ 3 C 
คือ Care Manager(CM)/Care giver (CG)/Care plan โดยกรมอนามัยรับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตร และ
อบรมและขึ้นทะเบียน CG และ CM โดยให้ CM เป็นผู้ท า Care plan ในการดูแล ผู้สูงอายุ สปสช. เป็นผู้
จัดสรรเงินผ่าน อปท. และ อปท.เป็นผู้ก ากับติดตาม และกรมอนามัย สปสช. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกันพัฒนา 
Software เพ่ือให้สามารถท า Care plan ได้เร็วขึ้น สปสช.อนุมัติงบประมาณให้ อปท.ได้เร็วขึ้น รวมถึงได้
ฐานข้อมูลของผู้สูงอายุ และ CM / CG ดูผลลัพธ์ในส่วนที่ 3 ภาพ 7-12, 7-25, 7-26, 7-31  

3.2 กำรสร้ำงควำมผูกพัน 
 กรมอนามัยวิเคราะห์ Value and Supply chain และก าหนดกระบวนการท างานหลัก (Core Business 
Process : CBP) ท าให้มองเห็นความต้องการและความคาดหวังของ C/SH ในแต่ละผลิตภัณฑ์ตลอดทั้ง Value 
and supply chain ครอบคลุมทั้งลูกค้าสายบน (ระดับนโยบาย) และสายล่าง (ระดับปฏิบัติการ) รวมทั้ง C/SH ใน
อนาคต การสร้างความผูกพันของ C/SH ในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ กรมอนามัยพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) โดยมีการสร้าง Care manager และ Care giver ในระดับพ้ืนที่ และ
ผลักดันให้มีคณะกรรมการระดับพ้ืนที่ในการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care) โดยมี Care manager หรือผู้รับผิดชอบงานอนามัยผู้สูงอายุเป็นเลขานุการ ให้มีการบูรณาการร่วมกับ
การด าเนินงานกับทีมหมอครอบครัว ร่วมกัน ส ารวจ ค้นหา ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุแบ่งเป็น กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง 
ติดสังคม เพ่ือน ามาสู่การจัดท าแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคลตาม Care plan ในด้านการสร้างความผูกพัน 
กรมอนามัยได้พัฒนาให้มี Care manager และ Care giver ในระดับพ้ืนที่เพ่ือให้เข้าถึง เข้าใจในปัญหาหรือความ
ต้องการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานและน ามาสู่การปรับปรุงรูปแบบหรือวิธีการท างานกับภาคีเครือข่ายต่างๆที่ร่วมด าเนินงาน โดยมีการ
มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่พ้ืนที่ต้นแบบที่มีผลงานเด่น เป็นต้น ด้านการประเมินความพึงพอใจ กรมอนามัยได้
พัฒนาหลักสูตรผู้จัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager : CM) จากการประเมินความพึงพอใจของ CM ที่มีต่อ
กระบวนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว พบว่ามีความพึงพอใจ ร้อยละ 82.60 กรมอนามัยจึงน าผล
การประเมินในส่วนที่ยังไม่พึงพอใจ และควรมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น มาด าเนินการพัฒนาต่อโดยรับฟังข้อคิดเห็น
จากพ้ืนที่ เพ่ือน าสู่การปรับปรุงหรือแก้ปัญหา ดังเช่น มีการประสานกับ สปสช. และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
เพ่ือแก้ปัญหาการเบิกจ่ายเงินในการดูแลผู้สูงอายุ และร่วมกับ สปสช. จัดท าโปรแกรมดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
Long Term Care ซึ่งเป็นโปรแกรมออนไลน์เพ่ือใช้เป็นระบบฐานข้อมูลกลางในการขึ้นทะเบียน Care Manager, 
Care giver และจัดท าแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) และเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ใช้อ านวย
ความสะดวกในการท างาน ลดเวลา ลดการท างานที่ซ้ าซ้อน และใช้เป็นหลักฐานในเบิกจ่ายงบประมาณตาม
โครงการ Long Term Care ที่ร่วมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นระบบรายงานจ านวน
ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน CM และ CG ที่ต้องได้รับการฟ้ืนฟูศักยภาพ เป็นต้น  ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จากนโยบาย 
GREEN & CLEAN Hospital มีการให้ความรู้ นิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน 
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ระหว่างโรงพยาบาลกับกรมอนามัย โดยมีการรับฟังปัญหา ให้ข้อชี้แนะ และให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ท าให้
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการด าเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน GREEN & CLEAN ได้
ครบทุกโรงพยาบาล อีกทั้งมีการให้ค าปรึกษา/ค าแนะน าเชิงวิชาการแก่เครือข่ายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
Facebook, Line Group, Website และ E-mail รวมทั้งติดตามสอบถามความต้องการการสนับสนุนเพ่ิมเติมจาก
เครือข่าย เพ่ือตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสมและทันท่วงที  มีการดูแลเครือข่ายเพ่ือสานสัมพันธ์สร้าง
แรงจูงใจในการด าเนินงานของเครือข่ายและ C/SH โดยการจัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานองค์กร ที่มีการด าเนินงานผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานหรือนโยบายต่างๆของกรมอนามัย  ในเรื่องของการจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ กรม
อนามัยมีศูนย์รับข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย (Complaint Center) โดยร้องเรียน ผ่าน Call center 
กรมอนามัย เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 4000/ เจ้าหน้าที่/ เว็บไซต์/ E-mail ของหน่วยงาน /เว็บไซต์ส านัก
นายกรัฐมนตรี www.1111.go.th/ กล่องรับข้อร้องเรียนและข้อชมเชย /กล่องแสดงความคิดเห็น/ Facebook 
Fan Page โดยมีการจัดล าดับความส าคัญของเรื่องร้องเรียน จ าแนกความส าคัญของข้อร้องเรียนและข้อชมเชย 
ออกเป็น 4 ระดับ จากการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆของ C/SH กรมอนามัยได้ให้ความส าคัญและด าเนินงานตาม
มาตรฐานคู่มือที่ได้จัดท าไว้เพ่ือจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆจนได้รับข้อยุติทุกเรื่อง และไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนซ้ า 
มีการรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนให้ผู้บริหารระดับสูงของกรมอนามัยทราบ ด้านความคิดเห็นความต้องการ
ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตามภารกิจหลักของกรมอนามัย โดยการน าข้อมูลประเด็นส าคัญจากการ 
นิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยมเสริมพลังหน่วยงาน องค์กรทั้งในและนอกภาคส่วนสาธารณสุข น ามาสรุปวิเคราะห์
ประเด็นส าคัญเสนอผู้บริหารรับทราบผ่านการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลักกรมอนามัย (RM1) 
เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงของกรมอนามัยตัดสินใจในการให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย วิธีการ
ตอบสนอง และการแก้ไขปัญหาความต้องการตามข้อคิดเห็นของ C/SH   
 กรมอนามัยได้ก าหนด A2IM เป็นสมรรถนะหลักขององค์กร เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
มั่นใจว่าจะท างานได้ส าเร็จ โดยบุคลากรของกรมอนามัยทุกคนต้องได้รับการอบรมและพัฒนาให้เรียนรู้และเข้าใจ 
A2IM เพ่ือให้ก าลังคนพร้อมท างาน จึงได้ก าหนดการประเมินสมรรถนะหลักตาม A2IM เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ PMS ดังนี้ 1)สมรรถนะหลัก ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในอาชีพ การยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม 2)สมรรถนะหลักของ
กรมอนามัยตาม A2IM ได้แก่ การประเมิน การชี้น าเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
การบริหารจัดการอภิบาลระบบ และผลจากการพัฒนาบุคลากร ดังเช่น บุคลากรกรมอนามัยต้องมีการใช้ข้อมูลเพ่ือมา
สังเคราะห์ความรู้ เพ่ือมาออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในการด าเนินงาน
ต่างๆ กรมอนามัยจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลซึ่งเป็นการ Assessment ให้เป็นรูปธรรมมีความ
น่าเชื่อถือและสามารถคืนข้อมูลให้ได้ถึงในระดับต าบล เช่น ในกลุ่มวัยผู้สูงอายุจะมีโปรแกรมดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
Long Term Care เป็นฐานข้อมูลเพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงาน และการท า
ระบบข้อมูลสารสนเทศของกรมอนามัยของกลุ่มวัยต่างๆ จะมีการประเมินสถานการณ์ข้อมูลและใช้ข้อมูลผ่าน 
Application ต่าง  ๆเช่น  Application H4U Application สูงวัย สมองด ีเป็นต้น  

 

หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้    
4.1 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร 

กรมอนามัยก าหนดและคัดเลือกตัวชี้วัดโดยค านึงถึงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับตัวชี้วัดของ
แผนระดับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงสาธารณสุข มาสู่ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ.2560-2564 
ของกรมอนามัย ซึ่งทุกหน่วยงานได้ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์รวมถึงตัวชี้วัดตามภารกิจส าคัญของกรมอนามัยสู่ระดับ
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หน่วยงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และจากตัวชี้วัดระดับหน่วยงานไปสู่การมอบหมายหมาย
รายบุคคล ทั้งนี้ ได้ใช้กลไกของคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับ 9 Clusters (4 กลุ่มวัย 1 สายอนามัยสิ่งแวดล้อม และ 4 สายสนับสนุน) 
คัดเลือกและกลั่นกรอง (Screen & Select) ตัวชี้วัดที่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ทั้ง Leading และ 
Lagging Indicator เสนอผู้บริหารกรมให้ความเห็นชอบ น าไปสู่การอธิบายค านิยามต่างๆ ของตัวชี้วัดไว้ใน 
KPI Template และสื่อสารให้บุคลากรกรมอนามัยตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและน าไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ขณะเดียวกันได้ให้ความส าคัญต่อวิธีการเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการ
เปรียบเทียบ ทั้งภายในประเทศ และเลือกคู่เทียบภายนอกประเทศ โดยค านึงถึงความเป็นเลิศตามตัวชี้วัดที่
ประเทศไทยมีพันธสัญญาระดับนานาชาติ เช่น นอกจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ที่ก าหนดอัตราส่วนการตายมารดาต้องน้อยกว่า 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ
แล้ว กรมอนามัยยังเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับประเทศใน ASEAN และ ด้วย โดยในปี 2558 ประเทศ
ไทยเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน (20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) รองจากสิงคโปร์ (10 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) (ภาพท่ี 
OP-7 หน้า 7) รวมทั้งพิจารณาแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ท าให้
กรมอนามัยก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์จากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวไว้ที่ไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ในปี 
2560-2561 และก าหนดเป้าหมายที่ท้าทายขึ้นเป็นไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ในปี 2562-2563   

จากตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และภารกิจส าคัญของกรมอนามัย ได้มีการก ากับติดตามงานอย่างเข้มข้นในการ
ประชุมทุกวันอังคาร (Regular Meeting: RM) โดยอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธาน เน้นการใช้ข้อมูลและความรู้
จากการวัดวิเคราะห์ที่เป็นปัจจุบันมาเป็นปัจจัยน าเข้า ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากข้อเสนอแนะของคลัสเตอร์หลัก 
(วิชาการ) และคลัสเตอร์สนับสนุน น าไปสู่การพัฒนาระบบข้อมูลที่ครอบคลุม เชื่อมโยง รวมศูนย์ เป็น
ปัจจุบัน และมีการ Verify ข้อมูลที่ถูกต้อง จนเกิดเป็นระบบ DOH Dashboard ที่กรมอนามัยใช้เป็น
เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลแล้วแสดงผลเป็นสัญญานไฟจราจร เพ่ือให้ทราบ  Performance (Level) เห็น
กราฟแนวโน้ม (Trend) จ าแนกรายเขต/จังหวัด/อ าเภอเพ่ือใช้เปรียบเทียบ (Compare) ซึ่งจะเป็น Input 
ในการประชุม เพ่ือให้เกิด Output คือ รู้สถานการณ์ คาดการณ์ผลได้ และเห็นโอกาสพัฒนา น าไปสู่การ
ตัดสินใจตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสมและทันการณ์ รวมทั้งมีการสั่งการ หรือหาความรู้เพ่ิมผ่าน
การจัดการความรู้ซึ่ งระบบ  DoH Dashboard เป็นช่องทางหนึ่ งที่กรมอนามัยใช้ ในการเฝ้าระวัง 
(Surveillance) ค้นหาหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานเป็นเลิศ หรือ Best Practice จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังกล่าว นอกจากนี้กรมยังพัฒนาระบบ DOC (Department Operation Center) ส าหรับการบันทึก
แผนปฏิบัติการประจ าปีของทุกหน่วยงานประกอบด้วยส่วนส าคัญคือรายละเอียดโครงการ เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ และกิจกรรมด าเนินการ/เป้าหมาย โดยทุกหน่วยงานจะต้องรายงานผลการ
ด าเนินงานรายกิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณที่เบิกจ่าย ในระบบ DOC ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่ง
ข้อมูลเหล่านี้สามารถเรียกดูหรือ Export เป็นไฟล์ Excel ได้รายหน่วยงานหรือภาพรวมทั้งกรม รายเดือน/
ไตรมาส รายประเด็นยุทธศาสตร์ รายตัวชี้วัด หรือรายคลัสเตอร์ ได้ ดังภาพทื่ 4-1 และจะใช้เป็นข้อมูล
ให้คลัสเตอร์น าไปวิเคราะห์และสรุปเป็นผลการด าเนินงานภาพรวมของคลัสเตอร์เพ่ือน าเสนอผู้บริหารหรือ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป  



 

รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)  
หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ  

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

17  

  
 

 ภำพที่ 4-1 ระบบ DOC (Department Operation Center) กรมอนำมัย 

ผลการด าเนินงานเชิงเปรียบเทียบเป็นข้อมูลที่กรมอนามัยให้ความส าคัญเพ่ือพัฒนางาน เช่น อัตราการคลอด
มีชีพในวัยรุ่น 15-19 ปึ เมื่อปี 2558 ผลงานของไทยอยู่ที่ 44.3 ซึ่งยังถือว่าสูงเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน 
กรมจึงได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานให้มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น โดยการถอดบทเรียนการด าเนินงาน 
“อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์” ด้วยแผนที่ความคิด (Mind Map) จาก Best Practices 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด 
ระดับอ าเภอ และระดับท้องถิ่น และวางแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน เช่น ระดับจังหวัดชี้แจงยุทธศาสตร์ระดับ
จังหวัดให้กับทุกภาคส่วน ประกาศเป็นนโยบายจังหวัดและขยายการสอนเพศศึกษารอบด้านให้เต็มพ้ืนที่ ระดับอ าเภอ
วางแผนขยายพ้ืนที่ต้นแบบ ระดับท้องถิ่นมีแผนงานและนวัตกรรม เป็นต้น ในขณะที่กรมอนามัยสนับสนุน
โรงพยาบาล/สถานบริการทุกระดับจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรตามแนวทางมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
ส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services : YFHS) ร่วมกับการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชนในพ้ืนที่ 
มีการส ารวจความคิดเห็นของภาคีเครือข่าย พบว่า ปัจจัยส าเร็จของการด าเนินงานเกิดจากนโยบายของกรมที่มี
ความชัดเจนในด้านมาตรการและงบประมาณที่สนับสนุนการด าเนินงาน รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่าย ระดับ
ศูนย์วิชาการในระดับเขต ระดับจังหวัด โรงพยาบาล และพ้ืนที่ให้ความส าคัญต่อการด าเนินงาน ส าหรับปัญหา
และอุปสรรคในการขับเคลื่อนการด าเนินงานพบว่าโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน YFHS ขาดการ
ด าเนินงานคลินิกวัยรุ่นที่ต่อเนื่อง การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานทั้งระดับจังหวัดและโรงพยาบาล และควรมีการ
นิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องผ่านศูนย์อนามัยและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กรมจึงวางกลยุทธ์ในการพัฒนา
ศักยภาพโรงพยาบาลและภาคีเครือข่ายในการจัดบริการสุขภาพที่เป็ นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชนให้ได้
มาตรฐาน YFHS เยี่ยมพัฒนา/เยี่ยมประเมินในการจัดบริการฯ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2562 อัตราการ
คลอดมีชีพในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ลดลงเหลือ 26.54 ต่อพันคน 

กรมอนามัยยังใช้เวทีการตรวจเยี่ยม นิเทศงานและตรวจราชการในการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
โดยให้แต่ละศูนย์อนามัยค้นหานวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีในพ้ืนที่มาน าเสนอและแชร์ผ่านกลุ่มไลน์เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น การพัฒนาเครื่องมือประเมินระบบส่งเสริมสุขภาพในการขับเคลื่อนงาน
แบบบูรณาการ HAPPEN SCORING (H: Health Literacy, A: Appreciation, P: Provincial Health Board, 
P: PIRAB, E: Empowerment, N: Neo Health) โดยศูนย์อนามัยจะช่วยบริหารจัดการข้อมูลลดภาระการ
ด าเนินงานและสามารถเทียบเคียง วิเคราะห์กระบวนการ และผลการด าเนินงาน รวมทั้งชี้เป้าให้เห็นปัญหา 
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จุดอ่อน จุดแข็งของจังหวัด และน าไปขยายผลปรับใช้น าร่องกับศูนย์อนามัย 4 แห่ง ได้แก่ ศอ.ที่ 3 นครสวรรค์ 
ศอ.ที่ 6 ชลบุรี ศอ.ที่ 11 นครศรีธรรมราช และศอ.ที่ 12 ยะลา เพ่ือประเมินผลส าเร็จของตัวชี้วัดและปัจจัยที่มี
ผลต่อความส าเร็จตามบริบทที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ สะท้อนข้อเท็จจริง และผลที่ได้สามารถพยากรณ์
แนวโน้มและชี้เป้าหมายทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง กรมอนามัยได้จัดท า Area of Priority ในการ
จัดการความรู้  โดยใช้เกณฑ์ขนาดของปัญหา ผลกระทบของปัญหา ความตระหนักของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ความยากง่ายในการแก้ปัญหา ซึ่งปัญหาการตั้งครรภ์และคลอดเมื่ออายุน้อยเป็นตัวอย่างหนึ่งของ  Area of 
Priority ที่ส่งผลกระทบต่อมารดาและบุตร เช่น ภาวะโลหิตจาง ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ฯลฯ โดยใน
ปี 2558 เขตสุขภาพที่ 9 มีอัตราการคลอดในวัยรุ่นสูงที่สุด 43.65 ต่อพัน กรมฯ จึงหา Best Practice หรือ 
Bright Spot จากการตรวจราชการและการถอดบทเรียนในพ้ืนที่ พบว่าการบูรณาการการขับเคลื่อนงาน
ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นมาตรการส าคัญที่ต้องเร่งด าเนินการ ท าให้มีการจัดตั้ง Node วัยรุ่นและ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวัยรุ่นระดับเขตเพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกัน โดยกรมฯ สนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลและภาคีเครือข่ายในการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน
ให้ได้มาตรฐาน YFHS เชื่อมโยงกับระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health System) เป็นมาตรการเชิงรุกสู่
ชุมชน ท าให้ผลการคลอดในวัยรุ่นของเขตสุขภาพท่ี 9 ลดลงเหลือ 21.1 ในปี 2562  
4.2 กำรจัดกำรสำรสนเทศและกำรจัดกำรควำมรู้  

การบริหารจัดการความรู้แบบคร่อมและข้ามสายงานของกรมอนามัย มีผู้แทนจากคลัสเตอร์ท าหน้าที่
รวบรวมชุดความรู้ที่ใช้ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในประเด็นต่างๆ รวมถึงคัดกรองและเผยแพร่ชุด
ความรู้ โดยสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ในหลายรูปแบบไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทั้งองค์กรภาคีเครือข่าย, Social Media 
และระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการผลิตภัณฑ์กรมอนามัย (P&E Distribution) ซึ่งเป็นชุดองค์ความรู้ทางวิชาการ
ที่มีการปรับเนื้อหาสาระให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มวัยใน
กลุ่มเป้าหมายที่มีวิถีชีวิตแตกต่างกัน รวมถึงคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรภาคี
เครือข่ายจัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ทั้งในระดับ
องค์กรและระดับบุคคล 

นอกจากนี้ กรมอนามัยใช้การประชุมทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือน (RM3) ในการพัฒนาวิชาการกรมอนามัย 
(กพว.) เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือน าไปสู่การจัดการ
ความรู้ การวิเคราะห์หา Gap หาโอกาสในการพัฒนาต่อยอดการท าวิจัย ปิด Knowledge Gap และพัฒนาให้เป็น 
Knowledge Asset ของกรมอนามัย รวมถึงเน้นการกระตุ้นส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ บทเรียน
การด าเนินงาน ท าให้เกิดการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง โดยจัดให้มีการถ่ายทอดสด
การประชุมผ่านระบบ Web Conference และสื่อสารข้อมูลผลการประชุม เอกสารประกอบการประชุมฯ ผ่าน
กลุ่มไลน์ รวมถึงจัดให้มีเวทีน าผลงานที่เกิดจากการปรับปรุงการด าเนินงาน (Lean) การสร้างสรรค์นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ (Innovation) และการจัดการความรู้ (Knowledge) ที่มีความโดดเด่น (Excellence) ในรูปแบบต่างๆ 
มาน าเสนอ ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้และการสื่อสารในองค์กร ผ่านเวที“LIKE Talk Award” เพ่ือการค้นหา
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของหน่วยงานผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ Storytelling รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการต่อยอด
และมีการพัฒนาต่อเนื่องจนเกิดความยั่งยืนมีการจัดกิจกรรมภายในระดับหน่วยงานและภูมิภาค ภายใต้การ
ท างานแบบบูรณาการร่วมกัน มีการน าความรู้ เทคโนโลยี ความต้องการของลูกค้าและความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์
ที่ผ่านกระบวนการสร้างความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งเก็บเกี่ยวข้อมูลความรู้จาก
ประสบการณ์ตรง มาผลิตนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ใหม่ จนสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาที่ตรงจุด ได้แก่ Mobile 
Application เพ่ือส่งเสริมสุขภาพรายกลุ่มวัย เช่น ก้าวย่างเพ่ือสร้างลูก (Rapid Pro), สมุดสีชมพู DSPM, ก๊วนทีน, 
Fun D, Move Alarm,สูงวัย สมองดี และ Good Food เป็นต้น นอกจากนี้ยังน าไปสู่การได้รับรางวัล TPSA มา
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558 - 2561 จ านวน 10 รางวัล อาทิ รางวัลนวัตกรรมถุงตวงเลือด (อนุสิทธิบัตร เลขที่ 
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1403001045 : 2558, TPSA Award 2560) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดการตายของมารดา ป้องกันภาวะตกเลือด
ขณะคลอด ชุดรักษาทางทันตกรรมแบบพกพา ICOH (อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1703001175 : 2558, TPSA Award 
2560) และโปรแกรมก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest) ส าหรับในปี 2562 ได้รับรางวัล TPSA เพ่ิมขึ้นอีก 
2 รางวัล ได้แก่ เครื่องมือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(0 - 5 ปี) กลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูง 
ชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง, การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนด้วย
นวัตกรรม (3C : Care Manager, Caregiver & Care plan)  
หมวด 5 บุคลำกร   
5.1 สภำพแวดล้อมด้ำนบุคลำกร  

 การวางแผนและบริหารก าลังคนของกรมอนามัยเพ่ือตอบสนองต่อภารกิจที่กระทรวงสาธารณสุข และ
รัฐบาลส่งมอบให้ขับเคลื่อนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การวางแผนก าลังคนจึงมุ่งเติมเต็มสมรรถนะ
ก าลังคนภายในกรมให้มีขีดความสามารถตามหน้าที่ทั้งในระดับประเทศและระดับเขตในการน านโยบาย 
กฎหมาย ความรู้และเทคโนโลยีของกรมไปส่งต่อให้ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยก าหนดสุขภาพ (Determinants of Health) จึงเป็นความท้าทายของกรมในการพัฒนาก าลังคนให้มีขีด
ความสามารถในการท าหน้าที่ดังกล่าว ก่อนปี 2559 กรมอนามัยยึดสมรรถนะหลักของ ส านักงาน กพ. และ
ด้าน IT ต่อมาผู้บริหารกรม พบว่าสมรรถนะดังกล่าวไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าสมรรถนะเช่นนี้จะท าให้ขีด
ความสามารถขององค์กรเพ่ิมขึ้น ในปี 2559–2560 จึงเกิดเป็นสมรรถนะหลักยึดตาม กพ. 5 สมรรถนะ 
สมรรถนะหลักกรม 4 สมรรถนะ โดยกลุ่มวิชาการเน้นการมีสมรรถนะด้านวิจัย ส่วนสายสนับสนุนเน้นการสร้าง
นวัตกรรมและจัดการความรู้ อย่างไรก็ตามจากการทบทวนแล้วพบว่า ยังไม่สามารถเป็นผู้อภิบาลระบบได้ ในปี 
2560 – 2561 จึงมีการทบทวนสมรรถนะอีกครั้ง โดยน ากรอบแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพขององค์การอนามัยโลก 
พันธกิจ สมรรถนะหลัก และ Core Business Process กรม มาทบทวนจัดท าสมรรถนะหลักของบุคลากรกรม
ที่จะเป็นผู้อภิบาลระบบ ดังนั้นในปี 2561 กรมอนามัยจึงประกาศสมรรถนะระดับบุคคลใหม่ที่ทุกคนในกรมต้องมี 
คือ A2IM ได้แก่ Assessment, Advocacy, Intervention และ Management & Governance Competencies  

กรมอนามัยมีอัตราก าลังในส่วนกลางมากกว่าร้อยละ 30 จากการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง และ
ภารกิจในบทบาทใหม่ จึงเกลี่ยอัตราก าลังด้วยการลดอัตราก าลังในส่วนกลางเหลือร้อยละ 25.7 ในศูนย์อนามัย 
ก่อนปี 2559 มีสัดส่วนผู้ปฏิบัติงานในภารกิจหลักร้อยละ 23.72 หลังเกลี่ยอัตราก าลัง เพ่ิมสัดส่วนขึ้น เป็นร้อยละ 
44.91 และ 43.29 ตามล าดับ (ปี 2560 และ 2561) ต่อมาพบว่า  หน่วยงานตาม Function ของกรมไม่สามารถ
ปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลส าเร็จจนเกิดสุขภาวะที่ดีในประชาชนโดยล าพัง จึงพัฒนากลไกการท างานใหม่ขึ้นมา 
ในปี 2559 เป็นการปฏิบัติการแบบ Cross function - Cross cluster มีการจัดตั้ง Cluster ภารกิจหลัก 5 Clusters 
คือ แม่และเด็ก วัยเรียน/วัยรุ่น วัยท างาน ผู้สูงอายุ และอนามัยสิ่งแวดล้อม และมี Cluster สนับสนุน อีก 4 
Clusters คือ FIN, KISS, HR และ LAW จากการปรับกรอบโครงสร้างอัตราก าลังพบว่า ขีดความสามารถตาม
สมรรถนะบุคคลในรอบ 3 ปี มากกว่าร้อยละ 80 ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 (84.44, 83.56 และ84.17 เป้าหมาย 
ร้อยละ 70) และขีดความสามารถตามสมรรถนะของกรมอนามัย จากค่าคะแนนเฉลี่ยผลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน กรมอนามัยมีการปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งส่งผลต่อค่าคะแนนลดลงเล็กน้อย
ในปี 2562 (4.4278, 4.695 และ4.0170 เป้าหมาย 4.43) การบริหารจัดการบุคลากรใหม่ ใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานเจ้าของต าแหน่งในการคัดเลือก สรรหา เพ่ือให้ได้บุคลากรที่ตอบสนองความจ าเป็นของ
หน่วยงานมากที่สุด โดยบุคลากรใหม่ของกรมอนามัยทุกคน จะถูกเร่งยกระดับเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะให้
เข้าใจทิศทาง เป้าหมาย ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร Positioning ของกรมระดับต่างๆ ทั้งระดับเขต ประเทศด้วย 
การจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร กรมอนามัยมีปัญหาก าลังคนคือ Generation Gap จากการสูญเสีย
ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์จากการเกษียณอายุราชการ ในรอบ 10 ปี (2560 – 2570) มีจ านวน 699 คน 
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ร้อยละ 32.97 ของอัตราก าลังข้าราชการ อัตราก าลังคนในกลุ่ม Gen Y, Z ร้อยละ  35.86 Gen X ร้อยละ 
39.04 และ Gen BB ร้อยละ 25.11 ปรากฏการณ์ดังกล่าวบ่งชี้ความท้าทายของกรมที่จะบริหารจัดการคนรุ่นใหม่
ให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง และพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้นวิธีการในการบริหารก าลังคนท่ีส าคัญ
ของกรมในการด าเนินการมี 3 ประเด็น 1) HRP ปรับโครงสร้างอัตราก าลังใหม่ ก าหนดสมรรถนะหลักของบุคคล 
เกลี่ยอัตราก าลังภายใน สรรหาบุคลากรใหม่ สนับสนุนภารกิจหลัก 2) HRM วางระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (PMS) เพ่ือให้มี Direction & Alignment รวมถึงการบริหารผลการประเมิน ที่โปร่งใสเป็นธรรม 
และได้ผลงานที่มีคุณค่า (Consequent Management) และ 3) เร่งรัดพัฒนากลุ่ม Gen Y ให้มีสมรรถนะที่พึง
ประสงค์ เน้น In - House Training ได้แก่ การสร้างประสบการณ์ (On The Job Experience) Dream Team 
การส่งเสริมให้บุคลากรสร้างนวัตกรรมงานวิจัย การท า Job Shadowing เป็นต้น ภาพรวมของประสิทธิภาพ
ของการจัดการขีดความสามารถและอัตราก าลังคน ในเชิงปริมาณ พบว่า อัตราว่างลดลงเหลือ 7.74 ศูนย์อนามัยมี
อัตราก าลังเพ่ิมข้ึนในการปฏิบัติภารกิจหลักร้อยละ 23.72 เป็น 43.29 (เป้าหมายร้อยละ 40) ในเชิงคุณภาพ 
บุคลากรมีสมรรถนะพึงประสงค์ร้อยละ 84.17 มากกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 70   

กรมอนามัยมีการดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างานทั้งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการสวัสดิการต่างๆ 
ให้กับบุคลากรภายใต้แนวคิดกรมอนามัยเป็นบ้านหลังที่ 2 ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานที่ตั้งในภูมิภาค 
โดยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีนโยบายจัดให้เป็น Green and Clean organization รวมทั้งการสร้าง
สิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร เช่น การก าหนดนโยบายเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุภาพ 
จัดให้มีห้องฟิตเนสและกิจกรรมทางกาย สนามฟุตซอล เป็นต้น จากข้อมูลในปี 2561 พบว่า บุคลากรไม่มี
ปัญหาสุขภาพร้อยละ 65.71 มีรอบเอวปกติร้อยละ 59.70 ส่วนในปี 2562 บุคลากรไม่มีปัญหาทางสุขภาพ
ร้อยละ 70.18 และรอบเอวปกติ  ร้อยละ 56.52 ไม่มีรายงานและข้อเรียนในส่วนความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมที่
เป็นอันตรายจากการท างานหรือในที่ท างาน 
5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร   

 จากการส ารวจความผูกพันของบุคลากร กรมอนามัย ในปี 2562 เท่ากับ ร้อยละ 75.35 ซึ่งเป็นค่าคะแนน
จากผลการส ารวจทั้งหมด 7 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูง/องค์กร/ผลตอบแทน/
สถานการณ์ของตนเองและสภาพแวดล้อม/งานที่ท า/ผู้บังคับบัญชาโดยตรง และสุดท้ายเกี่ยวกับผู้คนในองค์กร 
ปัจจัยที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นล าดับแรกคือ ปัจจัยเกี่ยวกับงานที่ท า มีคะแนนร้อยละ 81.2 ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่
เห็นว่างานที่ท่านท าอยู่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ ส่วนปัจจัยที่คะแนนสูงรองลงมาคือ ปัจจัยเกี่ยวกับผู้คนในองค์กร 
ซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.04 ส่วนปัจจัยที่มีผลคะแนนน้อยที่สุด 
ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับค่าตอบแทน มีคะแนนร้อยละ 71.38 รองลงมาได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง 
มีคะแนนร้อยละ 77.43 ซึ่งทั้งสองปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง และข้อค าถาม
ที่ส่งผลเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงนั้น คือ เกี่ยวกับวุฒิภาวะทางอารมณ์ของหัวหน้างาน และการแนะน า
สอนงาน ส่วนข้อค าถามที่เกี่ยวกับปัจจัยค่าตอบแทนที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุด เป็นเรื่องของการได้รับผลตอบแทน
ที่เหมาะสมเป็นธรรมกับการปฏิบัติงาน ซึ่งสองประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่กรมอนามัยเร่งให้ความส าคัญใน
การพัฒนา เพราะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร จึงเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่ง
ในปีงบประมาณ 2563 กรมได้เริ่มต้นจัดท าโครงการส าหรับพัฒนากลุ่มหัวหน้างานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
โดยตรงในเรื่องของการพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือบน
พ้ืนฐานของความกรุณาและการเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าด้วยใจ เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการน าทักษะการเป็น
ผู้ให้ค าปรึกษาไปประยุกต์ใช้ในแต่ละบริบทของชีวิต ซึ่งมีผลต่อการสนับสนุนการสร้างให้องค์กรเป็นองค์กร
แห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
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 จากผลการส ารวจข้อมูลความผูกพัน พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดที่ส่งผลกระทบต่อความผูกพันของ
องค์กร คือ ปัจจัยเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรมกับการปฏิบัติงาน ได้รับคะแนนเฉลี่ยในปี 62 
เท่ากับ 71.42 กรมจึงได้มีการแก้ปัญหาโดยการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) เพ่ือให้
เกิดความเป็นธรรม ผลกระทบที่ส าคัญคือ คนเก่ง คนดี จะไปขับเคลื่อนให้กรมอนามัยในฐานะหน่วยงานภาครัฐ
ปฏิบัติราชการตอบสนองประชาชน PMS จึงเป็นจุดคานงัดส าคัญ ให้เกิดการบริหารราชการอย่างมีธรรมภิบาล  
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม เปลี่ยนแนวคิดจาก “ค่าของคนอยู่ที่
คนของใคร” เป็น “ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน” โดยน าระบบ PMS มาเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงในระดับ
ยุทธศาสตร์กรมสู่หน่วยงาน และบุคคล ด้วยการถ่ายระดับและมอบหมายงานในระดับต่างๆ จนถึงกลไกการ
บริหารผลงาน และการเลื่อนเงินเดือน เป็นกลจักรให้เกิดการหมุนของวงจรคุณภาพ เพ่ือผลลัพธ์ที่ดี  

กรมให้ความส าคัญกับความผูกพันองค์กรและเริ่มประเมินจริงจัง มีการวางระบบโดยใช้เครื่องมือของ
ส านักงาน กพร. ใช้การประเมินด้วยระบบออนไลน์ องค์ประกอบส าคัญคือ ความเชื่อมั่น ความกระตือรือร้น 
การมีส่วนร่วม และปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินความผูกพัน โดยเริ่มประเมินในปี 2560 ซึ่งพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญคือ Generation ซึ่งมีปัจจัยก าหนด EE ที่ชัดเจน การพัฒนาการประเมิน EE มีอย่างต่อเนื่อง 
จนปี 2562 กรมก าหนดเป็นตัวชี้วัด ซึ่งหน่วยงานต้องให้ความส าคัญและด าเนินการ นอกจากนี้กรมยังมีเครื่อง
ประเมินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันได้แก่ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ด้วยเครื่องมือ ITA ในส่วน 
ของการบริหารงานบุคคลของ ปปช. และการวางระบบรับเรื่องร้องเรียนของกรม ภาพรวมการประเมินความผูกพัน 
ในปี 2562 พบว่าความเชื่อมั่นในทิศทางองค์กรเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 84.30 ความกระตือรือร้นในการท างาน 
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 82.49 และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในกิจกรรมกรม เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 80.64 ภาพรวม
ความผูกพันองค์กรเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 75.35 อัตราการสูญเสียเนื่องจากการการลาออก และโอนไม่เกิน
เป้าหมาย ร้อยละ 3.54 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 6)  

ตั้งแต่ปี 2559 กรมพยายามออกแบบสมรรถนะของก าลังคน ในฐานะนักส่งเสริมสุขภาพ A2IM เพ่ือ
ตอบสนองความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และการปฏิรูประบบสาธารณสุข ซึ่งในเชิงของสมรรถนะก าลังคนในกรม
โดยเฉพาะสายงานหลักยังคงมี GAP เนื่องจากแต่เดิมกรมคุ้นชินกับการเป็น Technical Support และ 
Service Provider กรมจึงวางระบบการพัฒนาบุคลากรใหม่ ในทุกระดับตั้งแต่แรกเข้าจนถึงขึ้ นสู่ต าแหน่ง
ส าคัญ และก าหนดเป็น Career Development Plan ในการเตรียมการขึ้นสู่ต าแหน่งต่างๆ ตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ของการพัฒนามี 2 ประการ คือ 1) ปรับ Mindset ก าลังคนกรมให้
เป็นทิศทางเดียวกันสู่บทบาทใหม่ของกรม 2) ยกระดับสมรรถนะก าลังคนให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ระบบ
การพัฒนาบุคลากรของกรมอนามัยจะเชื่อมโยงกับ Career Path  (CP) ซึ่งก่อนปี 2560 CP ไม่ได้ถูกน าเป็น
เครื่องมือเพ่ือบริหารก าลังคนตอบภารกิจและยุทธศาสตร์กรม การขึ้นสู่ต าแหน่งต่างๆเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กลางของส านักงาน กพ. ปัญหาที่พบคือเมื่อบุคลากรจะขึ้นสู่ต าแหน่งสูง หรือต าแหน่งส าคัญแล้ว ไม่มีศักยภาพ
เพียงพอในการขึ้นสู่ต าแหน่ง รวมถึงไม่ตอบโจทย์ภารกิจที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาก าลังคนของกรมอนามัยมี
การพัฒนาในทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับผู้ปฏิบัติ ได้แก่หลักสูตร OSOF: Our Skill Our Future ระดับนักบริหาร
ระดับกลาง หลักสูตร NeGSOF : Next Generation Shape Our Future นอกจากนี้ กรมยังมีหลักสูตรพิเศษ
ส าหรับศูนย์อนามัยเพ่ือเตรียมยกระดับตามการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเขตสุขภาพ คือหลักสูตร Re-to-
Lead เป็นการเตรียมก าลังคนในศูนย์อนามัย ปฏิบัติภารกิจตอบโจทย์เขตสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากก าลังคนภายในกรมแล้ว กรมได้วางแผนพัฒนาก าลังคนภายนอกในระบบสุขภาพ ผู้มีบทบาทส าคัญที่
จะส่งต่อสินค้าสู่ End User เช่น พยาบาล, หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสุขภาพ, ทันตแพทย์/ทันตาภิบาล, นักวิชาการ
สาธารณสุข, และ อปท. ได้แก่ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ หลักสูตรระยะสั้นพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตร
ทันตสาธารณสุข 4 เดือน หลักสูตรนักบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ (นบอส.) เป็นต้น  
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หมวด 6 กำรปฏิบัติกำร   
6.1 กระบวนกำรท ำงำน 

ปี 2556-2560 กรมอนามัยมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการ
สนับสนุนโดยใช้กรอบแนวคิด PMQA  LEAN บทบาท/ภารกิจใหม่ของกรม การปฏิรูปด้านสาธารณสุข บริบทที่
เปลี่ยนแปลง การก าหนดกระบวนการท างานใหม่ (Core Business Process) ดังแผนภาพที่ 6.1 เพ่ือ 
Screen&Select สินค้า/บริการก่อนส่งมอบให้กับ C/SH การท างานแบบคร่อมและข้ามสายงาน ผ่านคลัสเตอร์หลัก 
5 คลัสเตอร์ และคลัสเตอร์สนับสนุน 4 คลัสเตอร์ สมรรถนะองค์กร A2IM ความคาดหวัง/ความต้องการของ C/SH 
ยุทธศาสตร์กรม/กระทรวง การน า digital มาใช้ใน Process & Product กรมจึงได้ทบทวน/ปรับปรุง
กระบวนการโดยการมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นจากทุกคลัสเตอร์ ก าหนดเป็นกระบวนการสร้างคุณค่า  
6 กระบวนการ และกระบวนการสนับสนุน 5 กระบวนการ  

 
แผนภำพที่ 6-1 Core Business Process กรมอนำมัย 

 

 
แผนภำพที่ 6-2 กระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำและกระบวนกำรสนับสนุน กรมอนำมัย 

ต่อมาในปี 2562 ได้ปรับปรุงกระบวนการท างานหลัก (Key Process) เป็น 8 กระบวนการให้สอดคล้อง
กับ A2IM และแผนยุทธศาสตร์กรมที่มีการเพ่ิมประเด็นยุทธศาสตร์ “การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ” และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่มีการปรับเป้าประสงค์เป็นเรื่อง
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การขับเคลื่อนด้วยกฎหมาย ส่วนกระบวนการสนับสนุนเป็น 5 กระบวนการเดิม ดังแผนภาพที่ 6-2 และเสนอ
ขอความเห็นชอบจากผู้บริหารกรมอนามัยรวมทั้งสื่อสารไปยังหน่วยงานในสังกัดเพ่ือน าไปปฏิบัติตามบริบท
ของแต่ละหน่วยงาน ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานได้ประชุมร่วมกันในการจัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัด 
และจุดควบคุมกระบวนการ โดยใช้ปัจจัยส าคัญต่างๆ ประกอบการพิจารณา ได้แก่ นโยบาย ความต้องการ/
ความคาดหวังของC/SH ผลการด าเนินงาน ข้อมูลสารสนเทศ ข้อก าหนดทางกฎหมาย รวมถึงข้อตกลงระหว่างภาคี
เครือข่าย เป็นต้น เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ดังตารางที่ 6-1 
 

ตำรำงที่ 6-1 กระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำ (Key Process) ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ ตัวชี้วัด และจุดควบคุม (ภำยใต้กรอบ A2IM) 
กระบวนกำร ข้อก ำหนดท่ีส ำคัญ ตัวช้ีวัด จุดควบคุม 

1.เฝ้าระวังสุขภาพ/
ปัจจัยก าหนดสุขภาพ  
2.ติดตาม
ประเมินผล 

1.มีการส ารวจ/เฝ้าระวังสถานการณ์ที่ทันกาล 
2.ความต้องการของผู้บริหาร/เครือข่าย/
ประชาชน ในการใช้ข้อมูลเฝ้าระวังสุขภาพ 
3.มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา  

1.จ านวนคู่มือ/แนวทาง การเฝ้าระวังสุขภาพ/ปัจจัย
ก าหนดสุขภาพที่มีคุณภาพ 
2.จ านวนรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวัง 

1.การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย ของข้อมูลสารสนเทศ 
2.การประเมินผลการน าข้อมูลมาใช้ในการ
ด าเนินงาน 
3.การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.สื่อสารนโยบาย
(สายบน)  
4.สื่อสารเพื่อสร้าง
ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ(สายล่าง) 

1. 1. มีการทบทวนปรับปรุงให้ทันสถานการณ์ 
2. 2. กระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานสากล/ 

ระเบียบ/ ข้อบังคับสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
3. 3. มีการน าเทคโนโยลีสารสนเทศมาใช้ในการ

เพิ่มช่องทางการสื่อสาร 

1.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
(DSPM) 
2.ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี (Healthy Aging) 
3.จ านวนผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมเทคโนโลยี ส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

1.แผนปฏิบัติการ /แนวทางการส่งเสริม
สุขภาพ 
2.การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 
ทันสมัย ของข้อมูลสารสนเทศ 

5.วิจัยและนวัตกรรม 1. 1.มีองค์ความรู้จากงานวิจัยที่สนับสนุนให้เกิด
การพัฒนา/แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน 

2. 2.มีบุคลากรที่มีความรู้/เชี่ยวชาญ 
3.  

1.ร้อยละของผลงานวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพ/อนามัย
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับชาติ/
ระดับสากล 
2.จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประเมินของ
องค์กรภายนอก  
3.จ านวนนวัตกรรมที่เพิ่มข้ึนของกรมอนามัย 

1. ความถูกต้องทางวิชาการ ผ่านความ
เห็นชอบจาก กพว. กรมอนามัย และผ่าน
การรับรองจริยธรรมการวิจัย 
2. ผลงานนวัตกรรรมที่ผ่านการรับรอง
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 

6.พัฒนาการ
ขับเคลื่อนการ
บังคับใช้กฎหมาย 

1. 1.ทันตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

2. 2.มีการรับฟังความความต้องการ/ความคาดหวัง
ของ C/SH 

3. 3.มีช่องทางการสื่อสารให้รับรู้หน้าที่/สิทธิ 

1.ระดับความส าเร็จของกฎหมายที่ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา   
2.จ านวนคู่มือ/แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายได้มีการ
เผยแพร่ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย 
3. ประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่มีความรอบรู้
หน้าที่/สิทธิตามกฎหมาย 

1. มีการตรวจสอบความถูกต้อง ครอบคลุม 
ไม่ซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น  
2.มีการก ากับติดตาม เพื่อให้เกิดการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  

4. 3.มีการประเมินผลสัมฤทธิของกฎหมาย 
 

7.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  
8.ประสานความ
ร่วมมือภาคี
เครือข่าย 

1.มีบุคลากรที่มีความรู้ เชี่ยวชาญ 
2.มีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกลุ่มเป้าหมาย 
3.มีเครือข่ายที่มีคุณภาพ 
4.มีการร่วมกับภาคีเครือข่าย 

1.ระดับการมีส่วนร่วม  
2.ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของภาคีเครือข่าย 

1.ภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
2.ภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งมีการด าเนินการ
ในพื้นที่ 

การควบคุมกระบวนการโดยแบ่งตามความคงที่ของกระบวนการได้ 2 ประเภทคือ 1)กระบวนการที่คงที่
ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง ใช้หลักการของ ISO 9001 ในการควบคุมกระบวนการประจ าวันคือ ก าหนด SOP ด าเนินการ
ตาม SOP ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (CQI) การประชุมทุกวันอังคาร (Regular Meeting) โดยท า Internal Audit 
พบสิ่งที่ไม่เป็นตามข้อก าหนดจะให้พ้ืนที่ก าหนดมาตรการแก้ไข/ป้องกัน มีการ Follow up Audit รวมถึง
การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร การนิเทศทุกหน่วยงานปีละ 2 ครั้ง การ Audit จากกลุ่มตรวจสอบภายในของกรม 
2)กระบวนการที่มีรูปแบบไม่แน่นอนหรือมีพลวัตรสูง เช่น กระบวนการใหม่ในปี 2562 ไม่ได้ท าในรูปของ SOP 
แต่ควบคุมโดยใช้ข้อก าหนดที่ส าคัญ เครื่องชี้วัด และจุดควบคุม (ตารางที่ 6.1) ผลลัพธ์ของกระบวนการสร้าง
คุณค่า เช่น กระบวนการพัฒนาการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย คือ มีกฎหมายใหม่ 2 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และ พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 รวมทั้งมีการปรับปรุง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้มีกลไกคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดที่เชื่อมโยงส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้มีการก ากับติดตามการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยี ได้แก่ โปรแกรมก ากับติดตามการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 
ท าให้มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการถูกต้องตามกฎหมายเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 88.52, 89.91, 93.02 ในปี 2560-2562) 
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ส าหรับกระบวนการสื่อสาร กรมได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ิมโอกาสในการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 
เช่น Pink Book Online (สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก), Blue Book Online (สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ) เป็นต้น 

ผลลัพธ์การปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน เช่น กระบวนการจัดการความรู้ ส่งผลให้กรมได้รับรางวัล 
TPSA ปี 2558-2562 ระดับดี จ านวน 8 รางวัล และระดับดีเด่น จ านวน 4 รางวัล กระบวนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ท าให้บุคลากรของกรมอนามัยได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้น าการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ปี 2560-2562 ร้อยละ 11.42, 28.61 และ 35.26 และร้อยละบุคลากรกรมอนามัยมีสมรรถนะที่พึง
ประสงค์เพ่ิมขึ้น ปี 2560 –2562 ร้อยละ 84.44, 83.56 และ 84.17 ตามล าดับ 

กรมมเีครือข่ายที่ร่วมด าเนินงานตามภารกิจของกรม 5 กลุ่มได้แก่ 1)องค์กรภาครัฐ ได้แก่ กระทรวง/กรม
ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง หน่วยงานและองค์กรส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่น 2)สถาบันการศึกษา 3)สมาคม ชมรม 
4)แกนน าชุมชนและภาคประชาสังคม ได้แก่ อสม. แกนน าชุมชน 5)องค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ กองทุนแห่ง
สหประชาชาติ (UNFPA) กองทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ซึ่งมีการก าหนดข้อก าหนดส าคัญในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน ได้แก่ การบูรณาการการท างานภายในขอบเขตภารกิจของแต่ละองค์กร มีการสนับสนุนการ
ด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/กระทรวง/กรม สนับสนุนข้อมูล ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้อง ทันสมัย และเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงาน มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ผลลัพธ์ที่เกิดจากการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ 
แผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กรมอนามัย โดย Cluster ผู้สูงอายุ บูรณาการ inbound logistic (กระทรวง 
สาธารณสุข ศึกษา พม. มหาดไทย อปท.) และศูนย์อนามัยเป็นผู้บูรณาการ outbound logistic (สสจ./อปท) Key 
process กระบวนการดูแลผู้สูงอายุ โดยจัดท า Care plan ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี
ขึ้น อัตราการเปลี่ยนกลุ่มติดเตียงเป็นกลุ่มติดบ้านต่อแสนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง เพ่ิมขึ้นจากปี 2560-2562 
เท่ากับ 27,35 และ 40 และจ านวนวันของกระบวนการจัดท าและอนุมัติแผน Care Plan ลดลงจากปี 2560-2562 
เท่ากับ 45,30 และ 10 ตามล าดับ  

ในการจัดการนวัตกรรม กรมก าหนดให้งานวิจัย นวัตกรรมเป็นตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูป
ระบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล ก าหนดให้มีส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นหน่วยงาน
ที่รองรับการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นมาตรฐานสากล มีกลไกคณะกรรมการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย (กพว.) ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและกรอบการพัฒนาวิชาการของกรม พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ก ากับติดตามและประเมินผลในการประชุม Regular Meeting อังคารที่ 3 มีระบบ “Anamai 
Click Search” เพ่ือรวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรม มีการสนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรม/ต่อยอดและขยาย
ผล โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้น าเสนอผลงานวิจัย การจัดการความรู้และนวัตกรรมในเวที LIKE Talk Award 
ประชุมวิชาการกรม/กระทรวง ส่งผลให้กรมได้รับรางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) สาขานวัตกรรมการบริการระดับ
ดีเด่น ได้แก่ผลงาน Program ก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest) และ ChOPA & ChiPA Game สู่เด็กไทย
สูง สมส่วน แข็งแรง และมีการขยายผลโดยศูนย์อนามัยไปในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
6.2 ประสิทธิผลกำรปฏิบัติกำร 

การควบคุมต้นทุน กรมอนามัยมีการ Lean กระบวนการ โดยให้ทุกหน่วยงานลดความสูญเปล่า 8 ประการ
ตาม DOWN TIME เช่น การปรับกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตาม 
พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ท าให้เรื่องอุทธรณ์ที่ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 90 วันเพ่ิมขึ้นในปี 2560-2562 
เป็นร้อยละ 14.06,65.93 และ 73.68 ตามล าดับ และการปรับปรุงกระบวนการบริหารการคลัง เงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ ท าให้ลดขั้นตอนและลดระยะเวลาปฏิบัติงานจาก 8 วันท าการในปี 2560 เป็น  
6 วันท าการในปี 2562 
 กรมได้พัฒนากระบวนการบริหารจัดการระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลกรมอนามัย ตามกรอบแนวคิดสถาปัตยกรรมองค์กร (EA:Enterprise Architecture) เพ่ือตอบสนองต่อ
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ความต้องการของ C/SH ในทุกClusters  มีการตรวจสอบความถูกต้องร่วมกันกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ท าให้ข้อมูลสารสนเทศมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ( Integrity) มีความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉินต่อเนื่อง 
(Continuity) โดยมีแผนฉุกเฉินด้านข้อมูลสารสนเทศ (IT Contingency Plan) และแผน Business Continuity 
Plan ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของกระทรวง มาตรฐานความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2555 
รวมทั้งการจัดเก็บฐานข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน แบบ Cloud Computing ตลอดจนมีการ
เตรียมศูนย์ข้อมูลส ารอง (DR- Site) โดยใช้บริการ G-Cloud ของสพร. (DGA) เพ่ือทดแทนศูนย์ข้อมูลหลัก (Data 
Center) กรณีได้รับความเสียหาย ให้เข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทันการณ์ พร้อมใช้งาน ครอบคลุมการประมวลผล 
หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่างๆ สามารถลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลา 
และลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งด าเนินงาน IPv6 กรมอนามัย ให้สามารถเข้าสู่
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่ออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ (IoT) และระบบแชร์ไฟล์ข้อมูล (File Sharing) 
พร้อมใช้งานทั่วทั้งองค์กร มีความปลอดภัยในการเข้าถึงแอพพลิเคชั่นต่างๆ ขณะเดียวกันได้มีการผ่านมาตรฐาน
การตรวจประเมินและปิดช่องโหว่ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Vulnerability Assessment) โดย สพร. 
(DGA) และ การเฝ้าระวังและวิเคราะห์การโจมตีทางไซเบอร์ โดย สพธอ. (ETDA) นอกจากนี้ยังมีปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบคอมพิวเตอร์และเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงอย่างมีเสถียรภาพจ านวน  
3 เส้นทาง ให้บริการแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในทุกระดับ 

การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน ในภาวะปกติ กรมมีนโยบายให้หน่วยงานใน
สังกัดด าเนินโครงการ “สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน” (Healthy Workplace, Happy for life) มีการจัด
อบรมการป้องกันและระวังอัคคีภัย ซ้อมแผนอัคคีภัย จัดให้มี อุปกรณ์ดับเพลิง สัญญาณเตือนเพลิงไหม้  
ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนเตรียมพร้อมกรณีเกิดภัยพิบัติทั้งอัคคีภัยและอุทกภัย แผนมี 3 ขั้นตอนคือ 1) 
การเตรียมความพร้อม (Preparedness) ก่อนควบคู่ไปกับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response) 
2) การปฏิบัติระหว่างการเกิดภัยพิบัติ (Rehabilitation and Reconstruction) 3) หลังเกิดภัยพิบัติ ส าหรับศูนย์
อนามัยที่มีโรงพยาบาล ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และ 5 ราชบุรี กรมมีนโยบายให้พัฒนาในเรื่องการ
จัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ตามมาตรฐาน HA มีเครื่องปั่นไฟที่พร้อมใช้งาน
ภายใน 15 วินาทีหลังจากไฟฟ้าดับ มีถังดับเพลิง และระบบ Censor ควันและความร้อน มีการจัดท า Business 
Continuity Plan (BCP) และการซ้อมแผนไฟดับ ไฟไหม้ และเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่ เป็นต้น 

ส่วนที่ 2-2 กำรด ำเนินกำรที่โดดเด่นรำยหมวด  
หมวด 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ 
2.1 กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
ก. กระบวนกำรจัดท ำยุทธศำสตร์  

กรมอนามัย เมื่อก่อนเรียกได้ว่าเป็น “กรมวิชาการ” กรมหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข มีวิสัยทัศน์คือ 
“องค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพของประเทศ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี” ท าหน้าที่ผลิต พัฒนา ถ่ายทอด
องค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงสนับสนุน
ให้เกิดนโยบายและกฎหมายที่จ าเป็น ต่อมาปี 2559 กรมได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย โดยก าหนด
กรอบเวลาเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์ฉบับเดิมในเดือนกุมภาพันธ์ จนสิ้นสุดและประกาศใช้ใน
ปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ หลังจากประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ไปแล้ว 2 ½ ปี ได้มีการประเมินและทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ระยะครึ่งแผน โดยคณะท างานประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตร์ฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์และสภาพแวดล้อม กระบวนการและขั้นตอนที่ส าคัญในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย 
มีดังนี้  
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ภำพที่ 2-1 กระบวนกำรจัดท ำแผนของกรมอนำมัย 

1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 
โดยคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีท างาน 
(คลัสเตอร์) กลุ่มวิชาการ 5 กลุ่ม (4 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม) และกลุ่มสนับสนุน 4 กลุ่ม (HR,FIN,KISS,LAW) 
ท าหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ไม่ว่าจะเป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
สถานะสุขภาพแต่ละกลุ่มวัย ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ทั้งในระดับชาติ กระทรวง และกรม อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงข้อผูกพัน/
พันธสัญญาระดับโลก เช่น SDGs, Global Nutrition Targets เป็นต้น เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้เป็น
ปัจจุบัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมีวิธีการรวบรวมข้อมูลตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม ตลอดจน
น าไปใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ ดังตารางที่ 2-1 
ตำรำงที ่2-1 ข้อมูลและสำรสนเทศท่ีใช้ประกอบกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กรมอนำมัย 

ข้อมูลและสำรสนเทศ วิธีรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล ควำมถ่ีในกำร
ปรับปรุงข้อมูล เครื่องมือที่ใช้วิเครำะห์ ผู้เก่ียวข้อง 

1. นโยบายรัฐบาล, 
ยุทธศาสตร์ชาติ, 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ และแผน
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

- เว็บไซต์ 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
- การประชุมคลัสเตอร์หลัก
และคลัสเตอร์สนับสนุน 

- รายปีหรือตาม
สถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลง 
 
- รายเดือน 

- SWOT Analysis 
- Content Analysis 
- Benchmarking 

- กองแผนงาน 
- คลัสเตอร์หลัก

และคลัสเตอร์
สนับสนุน 

2. ทิศทางและโครงสร้าง
องค์กร 

- การประชุมกรมอนามัย 
- การประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาโครงสร้างการ
บริหารงานและโครงสร้าง
อัตราก าลังของหน่วยงาน 

- รายเดือน 
- รายป ี

 

- Gap Analysis 
- SWOT Analysis 
- Core Competency 
- Change 

Management 
- Scenario Analysis 

- คณะกรรมการ
พัฒนาโครงสร้างฯ 
- ผู้บริหาร

หน่วยงานใน
สังกัดกรมอนามัย 
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ข้อมูลและสำรสนเทศ วิธีรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล ควำมถ่ีในกำร
ปรับปรุงข้อมูล เครื่องมือที่ใช้วิเครำะห์ ผู้เก่ียวข้อง 

3. กฎหมายสาธารณสุขและ
กฎหมายอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

- ข้อมูลจากเว็บไซต์ “ศูนย์
บริหารกฎหมายสาธารณสุข” 
- การประชุมการบริหาร
ยุทธศาสตร์กรมอนามัย 

- รายเดือน 
 
- รายเดือน 

- SWOT Analysis 
 

- ศูนย์บริหาร
กฎหมาย
สาธารณสุข 
- คลัสเตอร์ LAW 

4. ความต้องการ/ความ
คาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- สรุปความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
- ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อ
ร่างแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย  
- สรุปข้อร้องเรียนและข้อชมเชย
ของผู้รับบริการ 

- รายป ี
 
 
- รายป ี
 
 
 
- รายเดือน 

- SWOT Analysis 
- Content Analysis 
 

- คลัสเตอร์ KISS 
- ส านักงาน

เลขานุการกรม 

5. สถานะสุขภาพแต่ละกลุ่ม
วัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

- Anamai Data Center 
- การประชุมคลัสเตอร์หลัก 

- ทุกเดือน - SWOT Analysis 
- Scenario Analysis 

- คลัสเตอร์หลัก 

6. ผลการด าเนินงาน
โครงการ/ตัวชี้วัด 

- ระบบ DoH Dashboard 
- ระบบศูนย์ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน (DOC) 
- ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์
และสุขภาพ (HDC) 
- ผลการส ารวจต่าง ๆ 
- รายงานประจ าปี 
- สรุปผลการตรวจราชการ/นิเทศ 

- รายเดือน 
- รายเดือน 

 
- รายเดือน 
 
- รายป ี
- รายป ี
- รายไตรมาส 

- Trend Analysis 
- SWOT Analysis 

- หน่วยงานสังกัด
กรมอนามัย 

7. ยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกรมอนามัย 

- การประชุมคลัสเตอร์ HR - ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

- Trend Analysis 
- SWOT Analysis 

- คลัสเตอร์ HR 

8. ความเสี่ยงของโครงการ
กรมอนามัย 

- ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
โครงการส าคัญประกอบค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
โครงการส าคัญตามหลัก      
ธรรมาภิบาล 

- รายป ี - Risk Management - กองแผนงาน 
- คลัสเตอร์หลัก

และคลัสเตอร์
สนับสนุน 

2) วิเคราะห์สถานการณ์และประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน โดย
คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับคลัสเตอร์ทั้ง 9 กลุ่ม วิเคราะห์ความส าเร็จและสถานการณ์
อย่างรอบด้านจากข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมกับมองอนาคตให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis และวิเคราะห์ช่องว่างองค์กร (Gap Analysis) ระหว่างภารกิจตามกฎกระทรวง
กับสถานะที่คาดหวังคือการเป็นผู้อภิบาลระบบสุขภาพของชาติ (National Health Authority) ก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง 3L (DoH Change) คือ Lead ยกระดับการน า Lean ปรับเปลี่ยนกระบวนงาน 
และ Learn สร้างบุคคลเรียนรู้เพ่ือต่อยอดไปสู่องค์กรเรียนรู้ เน้นการพัฒนาและเจริญเติบโตสู่อนาคต ก าหนด
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์จากการประเมินการแข่งขันด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
รวมทั้งประเด็นความท้าทายใหม่ๆ ท าให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยที่ก าลังเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ ส่งผลกระทบในหลายๆ ด้าน รวมถึงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ความเป็นเมือง 
(Urbanization) ที่ส่งผลให้เกิดมลพิษ การอุบัติของโรคและภัยในชุมชนแออัด เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็มองเห็น
ความได้เปรียบของการมี พ.ร.บ. ในความรับผิดชอบของกรม 3 ฉบับ (ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ
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กลุ่มวัยรุ่น และด้านแม่และเด็ก) ที่จะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์จุดบอดที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการพิจารณาคู่เทียบหรือผู้เล่นใหม่ๆ หรือผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กรมอาจจะนึกไม่ถึง
หรือมองข้ามไป ในขณะที่กรมมีการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการพิจารณาโอกาสคุ้มเสี่ยงโดยมีวิธีการพิจารณา
จากความสอดคล้องกับนโยบายชาติ/กระทรวง/กรมว่าควรท าหรือไม่, ศักยภาพหรือความสามารถของกรม 
ในการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติทั้งด้านบุคลากร กระบวนการ โครงสร้าง และเทคโนโลยีว่าท าได้หรือไม่ 
และการบรรลุผลที่คาดหวังหรือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องว่าเคยท าหรือไม่  

ในขณะที่กรมได้ค้นหาโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ในการสร้างนวัตกรรมการบริการใหม่/ปรับบทบาทใหม่ 
และส่งเสริมให้เกิดการวิจัย/ทดลองให้ได้ทางเลือกกลยุทธ์ใหม่ๆ ไปใช้ในแผนยุทธศาสตร์ โดยวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอก ท าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่เป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม ได้แก่ 1) นโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุขที่สนับสนุนการใช้นวัตกรรมเพ่ือปฏิรูประบบการแพทย์และสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน พร้อมเดินหน้านโยบาย Thailand 4.0 พัฒนาประเทศด้วยการเพ่ิมมูลค่าทางนวัตกรรมด้วย
เทคโนโลยีและธุรกิจสุขภาพ 2) เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ท าให้เกิดการเปลี่ยนระบบนิเวศทางธุรกิจ แต่เดิม
กระบวนการท างานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนอาศัยการส่งผ่านตัวแทน/แกนน า ซึ่งในบริบทของ
กรมคือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/อ าเภอ โรงพยาบาล รพ.สต. อสม. แต่การส่งผ่านความรู้ยังไม่ครอบคลุม 
กรมจึงวางยุทธศาสตร์ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือส่งผ่านองค์ความรู้สู่ประชาชนโดยตรงโดยกรมอนามัย 
provide content ส่วนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ เป็นเครือข่ายความร่วมมือ Provide Digital Technology 
นวัตกรรมต่างๆ ได้ถูกสร้างขึ้น เช่น Application Save Mom (ระบบเฝ้าระวังการตายมารดา), Pink Book Online 
(สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก), Blue Book Online (สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ), National Step Challenge 
(ก้าว…ท้าใจ), Activefam (10 ล้านครอบครัวไทย ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ) , RRHL (Risk Response for 
Health Literacy) 3) การเปลี่ยนแปลงประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นโอกาสให้กรมต้องเตรียมความพร้อม
ในการส่งเสริมสุขภาพ โดยมุ่งที่กลุ่มวัยท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมตนเองและเป็นผู้ดูแลกลุ่มวัยอื่น จึงเป็น
กลุ่มทางยุทธศาสตร์ส าคัญที่ต้องลงทุน ในประเด็นนี้มีนวัตกรรมที่สนับสนุนการขับเคลื่อน เช่น 7 สัปดาห์รอบรู้
สู่สุขภาพดี 10 Package ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ ฯลฯ ส่วนการดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพ่ึงพิง (ติดบ้านติดเตียง) ก่อนปี 2560 ขาดทั้งผู้ดูแล (Care Giver : CG) และ Care Manager : CM) 
เพ่ือบริหารจัดการและท าแผนดูแล (Care plan) ขาดผู้สนับสนุนงบประมาณ กรมใช้โอกาสนี้ท าแผนกลยุทธ์
โดยกรมอนามัยรับผิดชอบเรื่องการจัดอบรมและขึ้นทะเบียน CG, CM, ให้ CM จัดท า Care plan, สปสช.ท าหน้าที่
จัดสรรเงินผ่านมาที่ อปท., ส่วน อปท. ท าหน้าที่ก ากับติดตาม โดยกรมอนามัย สปสช.และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกัน
พัฒนา Software ที่สามารถใช้ข้อมูล CM, CG และ Care plan ของกรมอนามัย และข้อมูลสิทธิการรักษาของ สปสช.ได้ 
ท าให้สามารถท า Care plan และเห็นชอบ Care plan ผ่าน web ส่งให้ สปสช.จัดสรรเงินในคราวเดียวกัน ผลการ
ด าเนินงานอบรม CM เพ่ือจัดท า Care plan เพ่ือเสนอให้ อปท.อนุมัติ Care plan เพ่ิมจาก 4,139 คนในปี 2560 
เป็น 12,843 คนในปี 2562 (ภาพ 7-25) ผลิต CG เพ่ิมจาก 22,450 คนในปี 2560 เป็น 77,853 คนในปี 2562 
(ภาพ 7-26) Software ท าให้แก้ปัญหาคอขวดเรื่องการท า Care plan ท าให้ส่งเงินไปดูแลผู้สูงอายุได้เร็วขึ้น ท าให้
กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงจากกลุ่มติดเตียงเปลี่ยนมาเป็นติดบ้านมีอัตราเพ่ิมจาก 27 เป็น 40 คน ต่อผู้สูงอายุ
แสนคนที่ได้รับการคัดกรองในปี 2560 และ 2562 ตามล าดับ (ภาพ 7-35)  

3) ก าหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ กับคลัสเตอร์ ในช่วง
เดือนเมษายน-มิถุนายน น าผลจากการวิเคราะห์ในกระบวนการที่ 2 มาก าหนดทิศทางการพัฒนา วางต าแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ (National & Regional Lead) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์
กรมอนามัย (วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์) เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (ตามหลัก SMART) กลยุทธ์ และมาตรการต่างๆ 
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รวมถึงค่าเป้าหมายที่ท้าทาย/คาดหวังในอนาคตโดยพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ตามบริบท
ของพ้ืนที่ จัดท าเป็นแผนระยะยาวคือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 
(แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย 5 ปี) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ส่วนแผนระยะสั้นคือแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี และแผนบูรณาการระดับประเทศ เช่น แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนบูรณาการ
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดย (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัยได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็น
จากหน่วยงานภายในและภาคีเครือข่าย ตลอดจนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมประชาพิจารณ์
เดือนกรกฎาคม มีทั้งผู้เข้าร่วมประชุมจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอ าเภอ ปลัดเทศบาล นายก อบต. 
และคลังสมองภาคประชาชน ฯลฯ ซึ่งกองแผนงานได้น าความเห็นมาปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์ให้สมบูรณ์ 
เสนออธิบดีให้ความเห็นชอบในเดือนกันยายน 

จากการคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆ ในอนาคต รวมถึงการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
(SWOT Analysis) กรมจึงเปลี่ยนมุมมองจากการท างานเชิงวิชาการตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน (Function) 
ที่ไม่เห็นความเชื่อมต่อของประเด็นส าคัญในภาพรวม เช่น สุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ พัฒนาการเด็กปฐมวัย และ
ทันตสุขภาพ น าไปสู่การปรับรูปแบบให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในลักษณะคลัสเตอร์ที่มองบทบาทหน้าที่ของการ
เป็น “ผู้อภิบาลระบบ (ดูแล ปกป้อง คุ้มครอง)” ท าหน้าที่ชี้ทิศทางและก ากับดูแลให้ระบบสุขภาพเคลื่อนตัวไป
ตามทิศทางที่ก าหนด ผ่านการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา ตัดสินใจปรับบทบาทใหม่สู่การเป็น 
ผู้อภิบาลระบบ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ในแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัยว่า “กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของ
ประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี” มีหน้าที่ในการ
สังเคราะห์ ใช้ความรู้ และดูภาพรวม เพ่ือก าหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม โดยการประสานงานสร้างความร่วมมือ และก ากับดูแลเพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบต่อการด าเนินงาน 
ท าให้เห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงของกรมอนามัย แล้วน ามาจัดล าดับความส าคัญ ดังนี้ 1) การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากร ซึ่งคาดการณ์ได้ว่าประเทศก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว กรมจึงให้
ความส าคัญกับสุขภาพทุกกลุ่มวัยที่เชื่อมโยงและส่งต่อกันในแต่ละช่วงวัย (Life Course Approach : LCA) รวมถึง
สิ่งแวดล้อมและความเท่าเทียมซึ่งมีผลต่อสุขภาพ ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คือส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย 
เริ่มตั้งแต่สตรีและเด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยท างาน ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าง
ความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน 2) ความต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ต้องการมาตรฐาน/องค์ความรู้ที่ใช้ได้จริง สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และเป็นที่ยอมรับ 
กรมจึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าประสงค์
ให้เครือข่ายความร่วมมือสามารถน าสินค้าและบริการของกรมอนามัยไปด าเนินการและพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม 3) โอกาสจากการที่ประเทศมีกรอบการด าเนินการปฏิรูประบบราชการเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยน
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จึงถูกก าหนดขึ้นมารองรับการปฏิรูปองค์กรที่มีสมรรถนะ
สูงและมีธรรมาภิบาล เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 
และจากการประเมินแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะครึ่งแผน กรมอนามัยได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ อีกครั้ง ท าให้เห็น
โอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเพ่ิมเติมข้ึนมาคือ 1) ภารกิจและโครงสร้างองค์กรเพ่ือสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพโดยกรมอนามัยได้รับมอบหมายจากกระทรวงให้เป็นเจ้าภาพระดับประเทศ 2) กฎหมายเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการปกป้อง คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของประชาชน และ 3) รากฐานส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
คือทรัพยากรบุคคล (HR) ท าให้มีการเพ่ิมประเด็นยุทธศาสตร์ ปรับเป้าประสงค์และเพ่ิมประเด็นงานให้มีความ
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ครอบคลุมภายใต้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามล าดับดังนี้ 1) ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย (รวมวัยเรียนและวัยรุ่นใน
เป้าประสงค์เดียวกัน) 2) สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ 3) สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(ประเด็นที่เพ่ิมขึ้นมา) 4) อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ปรับเป้าประสงค์เป็นเรื่องการ
ขับเคลื่อนด้วยกฎหมาย) และ 5) ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาบาล (เพ่ิมตัวชี้วัด กลยุทธ์
และมาตรการด้าน HR) 

เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัว กรมอนามัยได้พิจารณาความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สามารถวัดผลลัพธ์และกระบวนการที่น าไปสู่
ผลลัพธ์ได้ โดยก าหนดตัวชี้วัดระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 5 ปี ในการวัดผลการด าเนินงานของกรมอนามัย 
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้ทันสมัย พร้อมใช้ 
และเครือข่ายความร่วมมือสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ เช่น ข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดส าคัญใน
ระบบ DoH Dashboard และผลการด าเนินงานโครงการส าคัญตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC 
(Department Operation Center) 

 
ภาพที่ 2.1 ระบบ DoH Dashboard 

4) แปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการก ากับติดตามประเมินผล ตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงสิ้น
ปีงบประมาณในปีถัดไป มีการสื่อสารให้หน่วยงานรับรู้และเข้าใจผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในการประชุม Regular 
Meeting (RM) ทุกวันอังคารของเดือน โดยอังคารที่ 1 ประชุมขับเคลื่อนภารกิจหลัก (RM1) (คลัสเตอร์วิชาการ) 
อังคารที่ 2 ประชุมกรมอนามัย (RM2) (เฉพาะผู้บริหาร) อังคารที่ 3 ประชุมขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย (RM3) 
(คณะกรรมการ กพว.) และอังคารที่ 4 ประชุมขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุน (RM4) (คลัสเตอร์สนับสนุน) รวมถึง
การประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์เพ่ือสื่อสารต่อไปยังบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย 2 เดือน/ครั้ง 
และการประชุมส านัก/กอง/ศูนย์ ทั้งในรูปแบบการประชุมในห้องประชุมและการประชุมผ่าน Web Conference 
เพ่ือให้เกิดการสื่อสารสองทาง โดยจะน าข้อมูลจากการประชุมข้ึนเว็บไซต์ รวมทั้งสื่อสารภายในองค์กรผ่าน
หนังสือราชการและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพ่ือให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีกระบวนการ
ที่ชัดเจนในการอนุมัติและปรับแผนปฏิบัติการ รวมถึงการรายงานผลการด าเนินงานจากเดิมที่กรอกข้อมูล
ในกระดาษหรือแบบฟอร์ม (Manual) และสรุปผลการด าเนินงานในการประชุมรอบ 6 และ 12 เดือน 
เปลี่ยนเป็นการบันทึกแผน-ผลในระบบ DOC ที่มีกรอบระยะเวลาในการเปิดและปิดระบบเพื่อให้หน่วยงาน
บันทึกแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับกรอบเวลาที่ก าหนด มีการก ากับติดตามอย่างเข้มข้นผ่านการประชุม RM 
เป็นประจ าทุกเดือน รวมถึงการเยี่ยมเสริมพลังและนิเทศงานศูนย์อนามัย น าทีมโดยอธิบดีและรองอธิบดี  
ปีละ 1-2 ครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังได้ประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะครึ่งแผน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ในช่วงครึ่งหลัง ซึ่งเดิมไม่มีกระบวนการที่ชัดเจนในเรื่องนี้ ตลอดจนมีการถ่ายทอดประเด็นงาน/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
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จากระดับกรมสู่ระดับหน่วยงานจนถึงระดับบุคคล โดยลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการเป็นลายลักษณ์
อักษรทุกปี และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการออนไลน์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการประเมินผล  

 ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น กรมได้วางระบบงานที่ส าคัญผ่านการตัดสินใจของ 5 คลัสเตอร์หลัก (วิชาการ) 
และ 4 คลัสเตอร์สนับสนุน เพ่ือให้บรรลุผลเชิงยุทธศาสตร์และส่งผลกระทบต่อ End User คือประชาชน โดย
แบ่งเป็น 3 ระบบหลัก (ดูแผนภาพที่ 6-1 Core Business และ 6-2 กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการ
สนับสนุน หน้า 22) 
 ระบบท่ี 1 เป็นระบบงานขับเคลื่อนภารกิจหลัก ประกอบด้วย ระบบการท างานสายบนหรือปฏิบัติ
ภารกิจเป็น National Lead มีเป้าหมายพัฒนาให้เกิด National Product ได้แก่ กฎหมาย นโยบายสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์เฉพาะ (แผนระดับ 3) แนวทางมาตรฐานการท างาน ชุดสิทธิประโยชน์ส าหรับประชาชน โดยระดม
ก าลังคน งบประมาณ องค์ความรู้ เทคโนโลยีจากหน่วยงานวิชาการส่วนกลาง มาก าหนดทิศทาง/ยุทธศาสตร์ของทั้ง 9 
คลัสเตอร์ ด้วยการใช้ข้อมูลความรู้ ชี้เป้า ก าหนดกลยุทธ์ ให้หน่วยงานวิชาการผลิต Product ส าคัญ มีคุณค่า
ตอบสนองความต้องการของประชาชน บูรณาการแผนงานกิจกรรมร่วมกันกลั่นกรอง Product ที่หน่วยงานผลิต
ขึ้น และน ามาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ เสนอผู้มีอ านาจในระดับประเทศ เพ่ือการขับเคลื่อน
บูรณาการในทุกภาคส่วนที่มีหน้าที่รับผิดชอบ โดยมีบทบาทในการชี้ประเด็น ส่งเสริม และเอ้ืออ านวยให้เกิดขึ้น  
 ระบบที่ 2 คือระบบของการท างานสายล่างหรือปฏิบัติภารกิจเป็น Regional Lead น าไปสู่การก าหนด 
Core Business Process เพ่ือส่งผ่าน Product ส าคัญให้ถึงมือประชาชนได้ครอบคลุมและมีคุณภาพ ผ่านกลไกส าคัญ
คือเขตสุขภาพ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมาย
ให้ Product ที่ผลิตขึ้นถูกขับเคลื่อน ถูกน าไปใช้ และถึงประชาชน วางกลไกสายล่างผ่านหน่วยงานที่ตั้งในภูมิภาค
ซึ่งเป็นตัวแทนกรม คือ ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ทั้งนี้ Product ของกรมจะถูกส่ง 
ผ่านมายังศูนย์อนามัยเพ่ือขับเคลื่อน และในขณะเดียวกันศูนย์อนามัยก็ผลิตองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
ตอบสนองปัญหาระดับพ้ืนที่ (Area Base) กลไกสายล่างจึงท าหน้าที่จุดประกาย ผลักดัน ให้เกิด Regional Policy 
เกิดขึ้น และสร้าง แสวงหาพันธมิตรในระดับ Area เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานทั้ง Agenda และ Area Base 
บทบาทของกรมไม่ได้ส่งมอบสินค้าสู่มือประชาชนโดยตรง แต่ท าหน้าที่เป็น Policy Adviser ในการให้ผู้มีอ านาจ
ก าหนดนโยบาย กลไกต่างๆ เพื่อออกกฎหมาย จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ สื่อสาร/ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้าง
นโยบายสาธารณะ จัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือสุขภาพสู่ประชาชน ตัวอย่างเช่น สถานการณ์การคลอดมีชีพในวัยรุ่น 
อายุ 15-19 ปี ในช่วงปี 2551 สูงถึง 50.1 ต่อพันการเกิดมีชีพ ในระดับ National lead กรมจึงวางกลยุทธ์เพ่ือ
จัดการปัญหาโดยการสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน อาทิ กระทรวงสาธารณสุข ศึกษาธิการ มหาดไทย 
พัฒนาสังคมฯ ฯลฯ ในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับ 3) และออกกฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาภายใต้
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569) พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 
รวมถึงออกเครื่องมือในการขับเคลื่อน อาทิ อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ บริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับ
วัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) หลักสูตรเพศวิถีศึกษา ฯลฯ ในสายล่างขับเคลื่อนการเป็น Regional Lead โดยศูนย์
อนามัยขับเคลื่อนการผลักดันนโยบายในระดับเขตสุขภาพด้วยมาตรการหลักของกรมให้เป็นประเด็นระดับเขต 
เพ่ือส่งต่อมาตรการสู่กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ทั้ง YFHS สร้างการมีส่วนร่วมกับฝ่าย
ปกครอง อปท. โรงเรียน สาธารณสุข ชุมชน แกนน าในพ้ืนที่ ด้วยกรอบอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ รวมถึงยัง
พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีตามบริบทพ้ืนที่ ซึ่งผลการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ พบว่าสถานการณ์ในปี 
2562 การคลอดมีชีพในวัยรุ่นลดลงเหลือ 26.54 ต่อพันการเกิดมีชีพ 
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  ระบบที่ 3 เป็นระบบงานสนับสนุน แบ่งเป็น 4 ระบบย่อย เพ่ือสนับสนุนให้ระบบหลักเกิดสมรรถนะ
ในการด าเนินการ (A2IM) โดยระบบย่อยแรก คือระบบการจัดการความรู้ ข้อมูลและสารสนเทศ (KISS) เป็น
หัวใจส าคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ภายใต้หลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ สู่การชี้ทิศทาง/เป้าหมาย หาโอกาส
เชิงยุทธศาสตร์ ระบบย่อยที่ 2 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) รองรับการขับเคลื่อน ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ระบบย่อยที่ 3 ระบบบริหารการคลังและงบประมาณ (FIN) ซึ่งท าหน้าที่ คาดการณ์ จัดล าดับ
ความส าคัญ สนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสม อาทิ การก าหนดสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ภารกิจประจ า และค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน ในสัดส่วน 50 : 20 : 30 หรือการก าหนดสัดส่วนงบประมาณ
ระหว่างส่วนกลางและภูมิภาคในสัดส่วน 40 : 60 เพ่ือให้หน่วยงานที่ตั้งในภูมิภาคมีศักยภาพเพียงพอในการส่งต่อ 
Product กรมตอบสนองประเด็นปัญหาพ้ืนที่และถึงมือประชาชน และระบบย่อยที่ 4 ระบบการบริหารกฎหมาย 
(LAW) ซึ่งท าหน้าที่สนับสนุนคลัสเตอร์หลักในการยกร่าง จัดท ากฎหมายเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุยุทธศาสตร์ 

จากภาพของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการด าเนินงานภายใต้ระบบที่วางไว้ จะเห็นได้ว่ากรมจะต้อง
มีข้อมูล ไม่ว่าสถานการณ์ต่างๆ ความคาดหวังของประชาชน ภาคีเครือข่าย โอกาสที่จะสร้างความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ทั้งภายในภายนอกประเทศ หรือภาวะคุกคามที่ต้องจัดการความเสี่ยง เพ่ื อก าหนด Product ที่
ตอบสนองเชิงยุทธศาสตร์และบริหารเชิงกลยุทธ์เพ่ือบรรลุเป้าหมาย ท าให้กรมก าหนดสมรรถนะหลักของกรม
ที่แตกต่างจากหน่วยงานอ่ืน โดยการระดมสมองร่วมกันของทุกคลัสเตอร์ จากเดิมที่มองสมรรถนะเพียง  
กรมวิชาการเท่านั้น เปลี่ยนเป็นการมองภาพในอนาคตที่ครบวงจรของการอภิบาลระบบ ได้แก่ สมรรถนะการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือ A2IM ประกอบด้วย 4 สมรรถนะหลัก คือ Assessment, Advocacy, 
Intervention และ Management and Governance น ามาสู่การก าหนดสมรรถนะของก าลังคนให้ตอบสนอง 
เป็นไปตามสมรรถนะของกรม โดยก าหนดให้ทุกคนในกรมจะต้องมีสมรรถนะ A2IM เช่นกัน (ตารางที่ OP-2 
หน้า 2) ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ วัฒนธรรมและสมรรถนะหลักขององค์กร)  

ข. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
กรมอนามัยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์หรือวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ เพ่ือเป็นเครื่องมือ

ในการน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ พร้อมทั้งก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายส าหรับวัดความส าเร็จของ
เป้าประสงค์ในแต่ละปี โดยในช่วงครึ่งแรกของแผน (พ.ศ.2560-2562) ประกอบไปด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 
12 เป้าประสงค์ 21 ตัวชี้วัด ดังภาพที่ 2-2 และภายหลังการประเมินผลระยะครึ่งแผน ได้ปรับระยะเวลาในช่วง
ครึ่งหลังของแผน (พ.ศ. 2563-2565) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ  ประกอบด้วย 
5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 12 เป้าประสงค์ 28 ตัวชี้วัด โดยการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ คือ 1) เพ่ิมประเด็น
ยุทธศาสตร์สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เนื่องจากกรมได้รับมอบหมายจากกระทรวงให้เป็นเจ้าภาพในประเด็น
นี้ 2) ปรับเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จากเดิมที่
เน้นเรื่องความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายต่อ Product Champion ของกรม มาเน้นในเรื่องของการขับเคลื่อน
ด้วยกฎหมายซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการปกป้อง คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของประชาชน และ 3) เพ่ิมประเด็น
ด้าน HR ในประเด็นยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล HR ซึ่งเป็น
รากฐานส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  

ทั้งนี้ ในระยะ 1-2 ปี (ระยะสั้น) ความท้าทายของกรมคือการปฏิรูประบบราชการ และการมีนโยบายลด
อัตราก าลังในภาคราชการลง ท าให้กรมอนามัยต้องจัดระบบภายในใหม่ Lean ระบบการท างานที่ไม่จ าเป็น ไม่
ตรงกับบทบาท และเกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อย ในขณะเดียวกันต้องยกระดับและพัฒนาระบบและ
สมรรถนะองค์กรให้ตอบบทบาทภารกิจและบริหารก าลังคนให้สามารถด าเนินการตามภารกิจที่วางไว้ได้ กรมจึง
ใช้โอกาสจากการที่ประเทศมีกรอบการด าเนินการปฏิรูประบบราชการเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย
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ประเทศไทย 4.0 ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มารองรับการปฏิรูปองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรที่มีสมรรถนะสูง บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพและผูกพันต่อองค์กร 
ตลอดจนเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล  

ส่วนในระยะยาว (3-5 ปี) กรมอนามัยพบว่าความท้าทายของกรมคือจะจัดระบบอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ 
ยั่งยืน และตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อมีภาวะฉุกเฉิน อาทิ ความเป็นเมือง (Urbanization) น ามาสู่มลพิษต่างๆ 
การอุบัติของโรคและภัยในชุมชนแออัด และสิ่งที่ประเทศต้องเผชิญไปมากกว่านั้นคือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศซึ่งน ามาสู่ภัยธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ โรคที่เคยหายไปและกลับมาอีกครั้ง แต่กรมมีโอกาสในเรื่อง
กระแสสังคมและประชาชนที่มีความตื่นตัวเรื่องสุขภาพท าให้ประชาชนเปิดรับข้อมูล และความรู้/แนวทางการ
ปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมให้สุขภาพดี ต้องการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ จึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าง
ความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมเรื่องการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนกลไกการ
ด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการระดับเขต จังหวัด และอ าเภอ เสริมสร้างพลังชุมชนและ
ท้องถิ่นจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ (GREEN and Healthy Cities/Communities) 
และยกระดับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานบริการให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานวิชาการ รวมถึง
ใช้เครื่องมือทางกฎหมาย ซึ่งกรมมีกฎหมายที่กรมบัญญัติและจัดท าร่วมกับหน่วยงานอ่ืนรวม 7 ฉบับ  
มีหน่วยงานในภูมิภาคพร้อมที่จะขับเคลื่อนด้วยก าลังคนและองค์ความรู้ที่พอเพียง รวมถึงมีพันธมิตรที่จะร่วม
ขับเคลื่อนโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งเขตสุขภาพ พชอ. และ อปท. 

 

 
ภำพที ่2-2 แสดงประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์และตัวชี้วัดในแผนยุทธศำสตร์กรมอนำมัย ระยะ 5 ปี 

ประเด็นส าคัญอีกประการหนึ่งคือภาพรวมของประชาชนทั้งประเทศจะเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพได้อย่างไร 
การท างานปัจจุบันของกรมอนามัยจะท างานผ่านตัวกลางหลายชั้น (Multi-Level Mediator) ก่อนจะส่งมอบ
ความรู้และบริการสู่ประชาชน การใช้ Digital Technology เป็นความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่กรมอนามัย
จะท างานแบบพลิกผัน (Disruption) สู่การท างานแบบมิติใหม่ส่งผ่าน Product สู่มือประชาชนโดยตรง 
(End User) ซึ่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งในลักษณะของการเป็นสังคมเมือง และก าลังขยายตัวมากขึ้นที่จะท าให้
ประชาชนมีทักษะการใช้ Digital Technology โอกาสคือประชาชนมีความตื่นตัวเรื่องสุขภาพ การสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ท าให้ประชาชนมีสิทธิเลือกจัดการชีวิตของตนเองได้ (ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3) ผนวกกับการใช้เทคโนโลยีจะท าให้เกิดความครอบคลุมของการส่งมอบความรู้และบริการ
ถึงประชาชนได้มากขึ้น และขจัดประเด็นความท้าทายเรื่องความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ 
น ามาสู่การสร้างความเสมอภาคของประชาชน (Equity) 
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ภำพที่ 2-3 กรอบกำรยกระดับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์กรมอนำมัย 

กรมมองความท้าทายเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ซึ่งคาดการณ์ได้ว่าประเทศก าลังเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว ในขณะที่อัตราการเกิดต่ า และเด็กเกิดในพ่อแม่ที่ไม่พร้อม ผนวกกับ
ปัจจัยทางสังคมโดยเฉพาะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ น ามาสู่การขยายตัวของความเป็นเมืองและการย้ายถิ่น
สู่สังคมใหญ่ ซึ่งโอกาสของกรมคือการมีภาคีเครือข่ายหลากหลายระดับ ทั้งระดับนโยบาย และพ้ืนที่ระดับเขต 
จังหวัดและต าบลที่มีการสนับสนุนงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่ งแวดล้อม กรมจึงก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย แบบเชื่อมโยงและส่งต่อกันแบบไร้รอยต่อ ในลักษณะของ Life 
Course Approach (LCA) โดยเชื่อว่าสุขภาพต้องสะสมที่แรกเริ่มของชีวิต การเตรียมการล่าช้าย่อมน ามาสู่
ภาระพ่ึงพิงในอนาคต และใช้กลยุทธ์สร้างการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างสมรรถนะของภาคีเครือข่ายทุกระดับ 
รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ ระบบบริการ ระบบเฝ้าระวังด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลักดันและขับเคลื่อน
นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

ในเชิงการตอบสนองโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในการผลิตและบริการดังที่กล่าวข้างต้น โจทย์ของกรมคือ
การท าให้ Product ถึงมือประชาชนอย่างครอบคลุม ประชาชนใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และ
เกิดการเรียนรู้ที่จะจัดการหรือเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในทุกประเด็นยุทธศาสตร์จ าเป็นต้อง Disrupt 
กระบวนการเก่า น าไปสู่กระบวนการและแนวคิดใหม่ให้ทันบริบทโดยเฉพาะนโยบายและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง ซึ่งกรมอนามัยได้ให้ความส าคัญในประเด็นนี้ จึงก าหนดเป้าประประสงค์หนึ่งในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 คือ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยมาตรการส าคัญคือการสร้างนักวิจัย นักจัดการความรู้
และนวัตกร รวมทั้งจัดให้มีเวทีน าผลงานที่เกิดจากการปรับปรุงการด าเนินงาน (Lean) การสร้างสรรค์
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ (Innovation) และการจัดการความรู้ Knowledge) ที่มีความโดดเด่น (Excellence) ใน
รูปแบบต่างๆ มาน าเสนอ ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้และการสื่อสารในองค์กร ผ่านเวที “LIKE Talk 
Award” ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงานให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมจนสามารถขับเคลื่อนใน
เชิงยุทธศาสตร์ กรมจึงจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมขึ้น โดยใช้กลไก
ส าคัญที่ เรียกว่า DM-KM (Data Management-Knowledge Management) ให้หน่วยงานและบุคลากร
ขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรม โดยการสร้างฐานข้อมูลกลางระดับกรม เชื่อมโยงกับกระทรวง และมีแผนเชื่อมโยง
กับหน่วยอ่ืนๆ เพ่ือเป็นข้อมูลเฝ้าระวังและใช้ประโยชน์ ซึ่งขณะนี้ก าลังพัฒนาเป็นฐานข้อมูลระดับบุคคลเพ่ือดึง
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ข้อมูลขึ้นสู่ระบบกลาง และจากข้อมูลน ามาสู่การเห็นประเด็น เห็นสถานการณ์ เพ่ือการแก้ไข พัฒนา จึงน ามา
สู่กระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือยกระดับมาตรการ โครงการ กิจกรรม และการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วย
กระบวนการนวัตกรรม และงานวิจัย ซึ่งกรมได้ก าหนดให้การสร้างนวัตกรรม งานวิจัยเป็นนโยบายที่สร้าง
บรรยากาศ แรงจูงใจให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพเป็นนวัตกร นักวิจัยรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Young Blood 
ท าให้ผลจากการขับเคลื่อนนวัตกรรมของกรมอนามัยบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาทิ เครือข่ายมีความพึงพอใจต่อ
สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุซึ่งเป็นนวัตกรรมของกรมอนามัย เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 89.20 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 
90.79 ในปี 2562 (เป้าหมายร้อยละ 80) และมีจ านวนนวัตกรรมที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ิมข้ึน
จาก 3 เรื่องเป็น 14 เรื่อง ในปี 2560 และ 2562 ตามล าดับ (เป้าหมาย 10 เรื่อง) 

นอกจากนี้ กรมยังพิจารณาถึงความต้องการของหน่วยงานในภาคส่วนสาธารณสุข เช่น รพศ ./รพท./
รพช./รพ.สต. ที่ต้องการมาตรฐาน/องค์ความรู้เป็นที่ยอมรับ มีความทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
เช่นเดียวกับความต้องการของประชาชน ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องของความต้องการทั้งสองส่วนซึ่งมี
บทบาทที่แตกต่างกัน กรมจึงวางกลยุทธ์ให้มีการอบรม CM ส าหรับบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการ
สาธารณสุขท าหน้าที่เป็นผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ และอบรม CG โดยประชาชนในพ้ืนที่ที่มีจิตอาสาสามารถสมัคร
เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุได้ พบว่าจ านวนผู้เข้ารับการอบรม CM และ CM ในปี 2562 เพ่ิมขึ้น
ประมาณ 3 เท่าของปี 2560 

ความเชื่อมโยงของ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ กรมใช้สมรรถนะหลัก A2IM ตอบสนองวิสัยทัศน์การเป็น
ผู้อภิบาลระบบ บนจุดยืนของการเป็น National Lead และ Regional Lead ผ่านศูนย์อนามัยซึ่ งเป็น
หน่วยงานที่ตั้งในภูมิภาคที่ท าหน้าที่ประสานงานและบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่   
ในประเด็นของการส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยกรมเป็นเจ้าภาพหลักในการอ้างอิง
เชิงวิชาการของประเทศทั้งในด้านข้อมูล แนวทางมาตรการต่างๆ ชี้ประเด็นสุขภาพแก่สังคม เป็น Mediator ที่
จะเชื่อมโยงพันธมิตรทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกันการจัดการรับผิดชอบกับปัญหา รวมถึงสร้างบรรยากาศ
ให้เอ้ือต่อการจัดการทั้งออกกฎหมาย นโยบาย และเทคโนโลยีในการยกระดับสุขภาพ การก าหนดเป้าประสงค์ 
และตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ให้มีการเชื่อมโยงส่งต่อซึ่งกันและกัน แผนระยะสั้นของกรมจึงค านึงถึง
การจัดการภายในและการเจริญเติบที่ส่งผลถึงกลไกเชิงระบบของสังคมและการส่งมอบประชาชน ส่วนในแผน
ระยาวเน้นการพัฒนาระบบจากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่ส่งต่อกลุ่มวัยหนึ่งสู่กลุ่มวัยหนึ่งอย่างต่อเนื่องตลอด
ช่วงชีวิต ตามเป้าหมายกระทรวงในระยะ 20 ปี ที่คนไทยจะมี LE ไม่น้อยกว่า 85 ปี และ HALE ไม่น้อยกว่า 75 ปี 
2.2 กำรน ำยุทธศำสตร์ไปปฏบิัติ 
ก. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและกำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ 

จากแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย ระยะ 5 ปี ได้น ามาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) รายปี
และรายไตรมาส รวมทั้งแผนงบประมาณประจ าปี โดยกลไกการจัดท าแผนปฏิบัติการใช้ระบบบริหารแผน
โดยคลัสเตอร์เป็นผู้ก าหนดกรอบของแผนปฏิบัติการและงบประมาณตามเป้าหมายที่วางในยุทธศาสตร์แต่ละปี 
และจะต้องสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่กรมก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ แต่ละคลั สเตอร์จะน าค่า
เป้าหมายที่วางไว้มาวิเคราะห์สถานการณ์ พิจารณา GAP ที่มี หาโอกาสทางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะปัจจัย
ภายนอก เนื่องจากสภาพการณ์ปัจจุบัน โอกาส ความท้าทาย และภาวะคุกคาม เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา จึงต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนท าแผนปฏิบัติการทุกปี องค์ประกอบของคลัสเตอร์จะมี
ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้มีประสบการณ์จากส่วนกลาง และภูมิภาคเข้ามาจัดท าแผน ก าหนดค่าเป้าหมายในเชิงผลผลิต 
ผลลัพธ์ และจัดท ากรอบงบประมาณเพ่ือจัดสรรร่วมกัน และเสนอแผนระดับคลัสเตอร์สู่ผู้บริหารระดับสูง
เพ่ืออนุมัติ กรอบของแผนปฏิบัติการระดับคลัสเตอร์จะใช้ House Model เป็นเครื่องมือในการจัดท าเพ่ือให้
เกิด Alignment สร้าง Commitment และประกันความส าเร็จ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ ค่าเป้ามาย/ตัวชี้วัด กล
ยุทธ์ มาตรการ โครงการส าคัญ ระดับความส าเร็จรายไตรมาส (Key Results) ดังภาพที ่2-4 
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ภำพที่ 2-4 ตัวอย่ำงของ House Model เคร่ืองมือก ำกับแผนปฏบิัติกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ 

 

หลังจากท าแผนปฏิบัติการระดับคลัสเตอร์จะถ่ายระดับโครงการ ค่าเป้าหมายระดับความส าเร็จ  
ให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงานในการด าเนินการ 
โดยคลัสเตอร์ FIN และกองแผนงานได้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานบริหารงบประมาณประกันความเสี่ยง
ต่อการไม่บรรลุยุทธศาสตร์โดยทุกหน่วยต้องมีกรอบการใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มากกว่าร้อยละ 50 
งานตามภารกิจปกติร้อยละ 20 และค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานไม่เกินร้อยละ 30 ก าหนดกรอบสัมฤทธิผลในการ
ขับเคลื่อนแผน ผลผลิตและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส แผนปฏิบัติการจะถูกประเมินสัมฤทธิผล
ของแผนด้วยคลัสเตอร์และกองแผนงานก่อนเสนอผู้บริหารสูงสุดลงนาม  และเมื่อลงนามแล้วแผนงาน/
โครงการระดับหน่วยงานจะถูกบันทึกในระบบ DOC เพ่ือให้ผู้บริหารและหน่วยงานก ากับติดตามแผนปฏิบัติการ 
ซึ่งระบบ DOC จะรองรับทั้งการบันทึกแผนปฏิบัติการและผลการด าเนินงาน โดยหน่วยงานจะต้องเลือกว่า
โครงการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานสอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ใดในแผนยุทธศาสตร์
กรม ท าให้กรมสามารถเรียกดูผลการด าเนินงานรายประเด็นยุทธศาสตร์ได้ ดังภาพที่ 2-5 
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ภำพที่ 2-5 แผนปฏิบัติกำรระดับโครงกำรและกิจกรรมในระบบ DOC 

การขับเคลื่อนแผนและน าแผนไปสู่การปฏิบัติ กลไกการขับเคลื่อนแผนส าคัญ คือ 
1) การสร้างกลไกการกับกับติดตามที่เข้มข้นในเชิงยุทธศาสตร์ ด้วย Regular Meeting (RM) ทุกวันอังคาร 

เป็นกลไกของการก าหนดชี้เป้าประเด็นส าคัญเชิงกลยุทธ์ การเชื่อมโยง บูรณาการ ก ากับกับติดตาม และติดสินใจ
เชิงนโยบายหากมีภาวะที่มีวิกฤติ มีการเปลี่ยนแปลง โดย RM1 เป็น War Room ของ ภารกิจ 5 คลัสเตอร์หลัก 
(4 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม) ที่ต้องขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ 1, 2 และ 3 ท าให้เกิดผลลัพธ์ตามพันธกิจ
และการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติบรรลุเป้าหมายหรือมีแนวโน้มที่ดี 9 ใน 10 เครื่องชี้วัด (ภาพ 7.1-7.10)  
RM2 เป็นการเชื่อมโยงสายวิชาการ สายสนับสนุน ส่วนกลางและภูมิภาค (เน้ นเรื่องการบริหารแผนและ
งบประมาณ) ท าให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 100 ในปี 2562 (ภาพ 7-24) ลดระยะเวลาการ
เบิกจ่ายงบประมาณจาก 8 วันเหลือ 6 วัน (ภาพ 7-28) RM3 มุ่งเน้นการบริหารวิชาการ ข้อมูล ความรู้ 
งานวิจัย เพ่ือเป็นคลังความรู้ (Knowledge Asset) ของกรม และส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ส่งต่อ 
RM1 และ RM4 เป็นการก ากับ ขับเคลื่อนภารสนับสนุน และการบริหารทรัพยากร มุ่งเน้นประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4 และ 5 ส่งผลให้จ านวนผลงานที่ได้รับจดทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มจาก 3 เรื่องในปี 2560 เป็น 14 เรื่อง
ในปี 2562 (ภาพ 7-33) จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัล PMQA+TPSA เพ่ิมจาก 4 เป็น 9 และ 6 เรื่องในปี 2560-2562 
ตามล าดับ (ภาพ 7-34) นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน 
รวมถึงการนิเทศงานหน่วยงานที่ตั้งในภูมิภาค(ศูนย์อนามัย)ในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม น าทีมโดยรองอธิบดี 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนทุกคลัสเตอร์ไปรับทราบผลการด าเนินงานของศูนย์ นวัตกรรมหรือ Best Practice 
ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานเพ่ือบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยใช้รูปแบบการพูดคุย
แลกเปลี่ยนระหว่างทีมส่วนกลางและศูนย์อนามัยแบบกัลยาณมิตร ตลอดจนลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟัง/แลกเปลี่ยนกับ
ภาคีเครือข่ายด้วย   

2) การก าหนดพันธมิตรส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกรม กรมอนามัยได้แบ่ง
พันธมิตรส าคัญที่เป็นผู้มีอ านาจการบริหาร การก าหนดนโยบาย และการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือสื่อสารนโยบาย 
และค่าเป้าหมาย รวมถึงระบบการสนับสนุนในการขับเคลื่อนร่วมกัน โดยแบ่งเป็นระดับ National Lead 
ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงสุดกระทรวงทั้งฝ่ายข้าราชการประจ าและฝ่ายการเมือง กรมวิชาการ สปสช. สสส. 
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ในเชิงการก าหนดเป็นวาระระดับชาติการบูรณาการเป้ามายชาติร่วมกัน โดยยึดแผน
แม่บทชาติ อาทิ การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย) 4 กระทรวง ได้แก่ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง
มนุษย์ รวมถึงการจัดตั้งและขับเคลื่อนผ่าน Board ชาติต่าง ๆ ส่วนในระดับ Regional Lead กรมมุ่งเป้าหมาย
ที่ผู้บริหารของเขตสุขภาพ ได้แก่ ผู้ตรวจราชการและสาธารณสุขนิเทศ  ผู้บริหารด้านสาธารณสุขระดับจังหวัด 
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ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองนายแพทย์ฯ ซึ่งบริหารงบประมาณด้านส่งเสริมป้องกัน และรอง
นายแพทย์ฯ ซึ่งบังคับบัญชากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารระดับอ าเภอ 
ได้แก่ สาธารณสุขอ าเภอซึ่งท าหน้าที่ เลขาฯ พชอ. ชมรมสาธารณสุข สภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ซึ่งกลุ่มนี้
เป็นกลุ่มขับเคลื่อนแท้จริงในพ้ืนที่ และกลุ่มสุดท้ายที่มีอ านาจในการบริหารทรัพยากรเพ่ือจัดบริการประชาชน
โดยตรงและเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายของกรมอนามัย (พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) คือ
กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง กทม. อบจ. เทศบาล และ อบต. ในระดับ Region กรมใช้วิธีการทั้งเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการในการสื่อสาร ประสาน และสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อน โดยเฉพาะในระดับเขตสุขภาพ 
ซึ่งกรมอนามัยมีโอกาสทางยุทธศาสตร์คือ มีศูนย์อนามัยตั้งอยู่ในทุกเขตสุขภาพ บทบาทของศูนย์อนามัย  
ที่ส าคัญในเชิงการเป็น Regional Lead คือการให้ข้อเสนอ (Policy Advisor) และร่วมจัดท ายุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมป้องกันระดับเขตสุขภาพ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต 
และการจัดสรรงบประมาณภายในเขต จังหวัดและอ าเภอ  

การบริหารงบประมาณ ดังกล่าวข้างต้นว่ากรมโดยกองแผนงาน และคลัสเตอร์ FIN เป็นผู้ก าหนด
หลักเกณฑ์แนวทางบริหาร และก ากับ ติดตามด้านงบประมาณ ซึ่งการวางงบประมาณมีกรอบการจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน และงบลงทุน ส าหรับการบริหาร
งบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมกันไว้ส่วนหนึ่งเป็นงบส่วนกลางในการขับเคลื่อนงานภาพรวมของ
ส่วนกลาง และส่วนที่เหลือจัดสรรลงคลัสเตอร์ การบริหารงบประมาณส่วนกลางมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการ
ในภาพรวมโดยเฉพาะการสื่อสารเชิงนโยบายกับพันธมิตรหลักข้างต้น การจัดการภาวะวิกฤตต่างๆ ซึ่งมิได้
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า เช่น การระบาดของ Corona Virus และภัยพิบัติ อุบัติภัยต่างๆ นโยบายส าคัญที่สั่งการ
จากกระทรวงและรัฐบาล การก ากับด้านงบประมาณมีการก ากับรายเดือนโดยกองคลังน าเสนอต่อที่ประชุมกรม 
(RM2) ถึงประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ในกรณีหน่วยงานมีกิจกรรม/โครงการส าคัญ เร่งด่วน และ
งบประมาณไม่เพียงพอ กรมวางกลไกในการกลั่นกรอง และสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม โดยกองแผนงานจะ
ท าหน้าที่กลั่นกรอง และน าเสนอผู้บริหารในการอนุมัติงบประมาณ   

การบริหารก าลังคนรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระยะสั้นและระยะยาว กรมต้องวางก าลังคน
ให้มีสมรรถนะสูงเพียงพอต่อการเป็นผู้อภิบาลระบบและขนาดของก าลังคนที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจได้   
แต่ด้วยความท้าทายคือ นโนบายการลดอัตราก าลังของภาครัฐลงร้อยละ 10 ต่อปี และการสูญเสียอัตราก าลัง
จากการเกษียณอายุโดยมีการทดแทนในอัตราที่ต่ ากว่าการสูญเสีย ผนวกกับปัญหา Generation Gap ซึ่งมี
บุคคลากรรุ่นใหม่ในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 39 ผู้มีประสบการณ์ลดลงทุกปี แม้แต่ผู้ที่ขึ้นสู่ระดับบริหารมีค่าเฉลี่ย
อายุอยู่ในกลุ่ม Gen X กรมจึงวางยุทธศาสตร์ก าลังคน 5 ปี ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ซึ่งมี
ประเด็นเชิงกลยุทธ์ส าคัญที่จะตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของกรมและแสดงบทบาทเป็น National Lead และ 
Regional Lead คือ ประการแรก ปรับโครงสร้างภายใน รวมถึงการตั้งส านักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 
เพ่ือความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน(สขรส.) (สังกัดส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) เพ่ือรองรับประเด็น
ยุทธศาสตร์ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และเกลี่ยอัตราก าลังรวมถึงวาง Career Path เชื่อโยงกับสมรรถนะองค์กร 
(A2IM) และให้เอ้ือต่อการปฏิบัติภารกิจของการเป็นผู้อภิบาลระบบ ลดทอนก าลังคนในส่วนภารกิจรองหรือ
ที่ไม่จ าเป็นลง เพ่ิมก าลังคนในส่วนที่มีผลเชิงยุทธศาสตร์ ประการที่ 2 ก าหนดสมรรถนะบุคคลใหม่ เนื่องจาก
สมรรถนะตามท่ี ส านักงาน ก.พ. ก าหนดไม่ท าให้บุคลากรมีสมรรถนะที่ตอบโจทย์สมรรถนะของกรมอนามัย 
จึงต้องระดมผู้เชี่ยวชาญพัฒนา A2IM ระดับกรม เป็นสมรรถนะระดับบุคคล และก าหนดเป็นสมรรถนะหลัก
ที่ผู้เข้ามาอยู่ในกรมอนามัยต้องมี ประการที่ 3 เร่งพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะก าลังคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้มี
สมรรถนะสูง ทั้งระดับปฏิบัติการ หัวหน้างานระดับกลาง และเตรียมการผู้จะเป็นผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงาน ประการที่ 4 ยกระดับการใช้ประโยชน์จากบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) 
มาท าภารกิจสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ โดยระดมก าลังคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ ชอบความท้าทาย มีความคิด
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สร้างสรรค์ ได้แก่ เด็กนักเรียนทุนต่างประเทศ HIPPs ผู้ที่ผ่านหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะของกรม มาเป็นทีม
วิชาการ ทีมคิดกลยุทธ์ รองรับการเปลี่ยนแปลงและเรื่องเร่งด่วนต้องรีบด าเนินการโดยไม่จ าเป็นต้องผ่านระบบ
ปกติ เรียกว่า Dream Team เป็นทีม Think Tank ของผู้บริหารระดับสูง ต่อมาพัฒนาไปสู่ Delta Team เป็น 
Creative Team คิด Innovation สนับสนุนระบบของคลัสเตอร์ และระบบของ Function ประการสุดท้ายคือ
ยกระดับระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วยระบบ Performance Base Management System 
(PMS) ที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์กรม แผนปฏิบัติการหน่วยงาน และส่งต่อสู่การปฏิบัติระดับบุคคลอย่างมี 
Alignment เป็นแนวทางเดียวกัน โดยใช้ผลผลิตของหน่วยงาน และบุคคลที่ได้รับมอบผูกกับการบริหารงบ
บุคลากร (เงินเดือน) และการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรม โดยร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของหน่วยงาน
กรมอนามัยไม่ได้ให้เท่ากันหมด แต่แตกต่างกันตามผลการปฏิบัติงาน    

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกรมที่ใช้ติดตามความส าเร็จมีหลายระดับด้วยกัน ทั้งตัวชี้วัด
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กระทรวง ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กรม ตัวชี้วัดการเฝ้าระวัง เป็นต้น 
ซึ่งกรมอนามัยได้จัดท าเป็นสรุปรายการตัวชี้วัดประจ าปี ดังตัวอย่างในตารางที่ 2-2 โดยหน่วยงานทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคจะได้รับการชี้แจง รวมถึงติดตามความก้าวหน้าในการประชุมส าคัญๆ เช่น การประชุมชี้แจง
แผนปฏิบัติการประจ าปี การประชุม RM การประชุมคณะกรรมการแต่ละคลัสเตอร์ การประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน รวมถึงช่องทางการสื่อสารต่างๆ (เว็บไซต์, Social Media) เพ่ือให้เข้าใจ
ระบบการวัดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยคลัสเตอร์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักของตัวชี้วัดนั้นๆ จะจัดท า
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ประกอบด้วยค านิยาม เกณฑ์เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล เกณฑ์การประเมิน วิธีประเมินผล รายละเอียดพ้ืนฐาน ตลอดจนรายชื่อ
ผู้รับผิดชอบ และมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจในรายละเอียดตัวชี้วัดดังกล่าว โดยก่อนปี 2562 
การ Deploy ตัวชี้วัดใช้ระบบ PMS เป็นหลักในการก าหนดตัวชี้วัด เพ่ือให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการและ 
Cascading สู่ระดับกลุ่ม/ฝ่าย และระดับบุคคล จุดเด่นคือ ทุกคนทราบว่าจะต้องขับเคลื่อนประเด็นตัวชี้วัด 
แต่ปัญหาคือเกิดความไม่เชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกัน และไม่สามาถบอกผลลัพธ์ที่คาดหวังในการด าเนินการได้ 
ดังนั้นในช่วงปลายปี 2561 กรมจึงเปลี่ยนรูปแบบการจัดท าแผนโดยใช้กรอบของ House Model ดังที่กล่าว
ข้างต้น และใช้หลักของ OKRs (Objective and Key Results) เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเป้าหมาย ภาพรวม
ของแผนปฏิบัติการแต่ละคลัสเตอร์ที่บูรณาการแผนระหว่างกัน และแสดง Small Success หรือ ความส าเร็จ
ระยะสั้นทุกไตรมาส เพื่อสามารถวิเคราะห์และปรับแผนได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เกิดความยืดหยุ่นต่อการ
ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย   

ตำรำงที่ 2-2 ตัวอย่ำงสรุปตัวชี้วัดที่กรมอนำมัยเกี่ยวข้อง  

ล าดับ ชื่อตัวชีว้ัด 

ค ารับรอง
กรม 
(1) 

(5 ตัว) 

ประเมินส่วน
ราชการ 

(กพร.) (2) 
(5 ตัว) 

นโยบาย 
เร่งรดั 
(3) 

(6 ตัว) 

ยุทธ
กระทรวง 

(4) 
(11 ตัว) 

ยุทธกรม 
 

(5) 
(28 ตัว) 

เฝ้าระวัง 
(6) 

(93 ตัว) 

1 อัตราสว่นการตายมารดาไทยตอ่การเกิดมีชพีแสนคน       
2 ร้อยละของเดก็อายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กาหนดมี

พัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85 ของเดก็ปฐมวยัมีพัฒนาการสมวัย) 
      

3 อัตราการคลอดมชีีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 
15-19 ปี พันคน 

      

4 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan       
5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 

GREEN & CLEAN Hospital 
      

6 ร้อยละของเดก็อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยทีอ่ายุ 5 ปี       
7 ร้อยละของตาบลที่มีระบบการส่งเสรมิสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะ

ยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
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ล าดับ ชื่อตัวชีว้ัด 

ค ารับรอง
กรม 
(1) 

(5 ตัว) 

ประเมินส่วน
ราชการ 

(กพร.) (2) 
(5 ตัว) 

นโยบาย 
เร่งรดั 
(3) 

(6 ตัว) 

ยุทธ
กระทรวง 

(4) 
(11 ตัว) 

ยุทธกรม 
 

(5) 
(28 ตัว) 

เฝ้าระวัง 
(6) 

(93 ตัว) 

8 จานวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย(จาน
วนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวออกกาลังกาย) 

      

9 ร้อยละของเดก็อายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน       
10 ร้อยละของจังหวดัมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล

กระทบต่อสขุภาพ (รอ้ยละ 80 ของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัย
เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดี
ขึ้นไป) 

      

11 เด็กอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ แยกตามเพศ ชาย/หญิง (ซม.)       
12 ร้อยละของเดก็อายุ 3 ปีปราศจากฟนัผุ (Caries Free)       
13 ร้อยละ 70 ของเดก็อายุ 12 ปี ปราศจากฟนัผุ (Caries free)       
14 อัตราการคลอดมีชีพในหญิง อายุ 10-14 ปี (ไม่เกิน 1.1 ต่อ 1,000 คน)       
15 ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี (ไม่เกินร้อยละ14)       
16 ร้อยละของวัยทางานอายุ 18-59 ปี มีดัชนมีวลกายปกติ รอ้ยละ 49       
17 ร้อยละของวัยทางานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุ

ด้านสุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 30 
      

18 ร้อยละ 60 ของประชากรสูงอายุที่มีพฤตกิรรมสุขภาพที่พึงประสงค์       

กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของกรมจะมีระบบ Response อยู่ตลอดเวลา โดยกรรมการหลัก 2 ชุด 
คือ คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (RM3) จะรายงานผลการเฝ้าระวัง คาดการณ์แนวโน้ม เพ่ือปรับปรุงแผน
ตลอดเวลา และข้อเสนอแนะจาก RM3 ถูกสะท้อนกลับไปในการประชุมคลัสเตอร์หลัก (RM1) เพ่ือปรับกลยุทธ์
การท างาน หรือส่งผ่านนโยบายจากกรมสู่พ้ืนที่ โดยเฉพาะเรื่องมีผลต่อชีวิตประชาชน เช่น RM3 วิเคราะห์
สถานการณ์การคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี (เป้าหมายไม่เกิน 38 ต่อพัน) พบว่าอยู่ที่ประมาณ 45-50 ต่อพัน
ในช่วงปี 2555-2558 นับว่าสูงเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน ซึ่งเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพกายและใจ รวมถึง
ปัญหาสังคมที่จะตามมา เช่น การเรียน การท าแท้งที่ผิดกฎหมาย ฯลฯ และจากการมี พ.ร.บ.การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ก าหนดให้โรงพยาบาลหรือสถานบริการต้องช่วยเหลือให้
ค าปรึกษาปัญหาการตั้งครรภ์กับวัยรุ่นและให้บริการคุมก าเนิดได้ฟรี คณะกรรมการ RM1 จึงวางกลยุทธ์สร้าง
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น
และเยาวชนในพ้ืนที่โดยเน้นมาตรการที่ส าคัญ คือ อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ที่บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของ อปท. สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา ครอบครัวและชุมชน ในการท างานร่วมกัน โดยกรมก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) ให้สถานบริการสาธารณสุข
จัดบริการทั้งเชิงรับและเชิงรุก ท าให้อัตราการคลอดในวัยรุ่นปี 2560-2562 มีแนวโน้มลดลงเป็น 39.60, 35.00 
และ 26.54 ตามล าดับ (ภาพที่ 7-3 หน้าที่ 42) และมีอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 84.17 
ในปี 2562 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 72.21 ในปี 2561 (ภาพ 7-32 หน้า 45) 
ตำรำงที่ 2-3 สถำนกำรณ์สุขภำพคนไทยเปรียบเทียบกับคู่เทียบต่ำงประเทศ  

สภำวะสุขภำพ  ไทย มำเลเซีย สิงคโปร์ พม่ำ อินโด ลำว กัมพูชำ เวียดนำม ฟิลิปินส ์ ญี่ปุ่น เกำหล ี จีน 

อัตราการตายมารดา (2015) 20 40 10 175 126 197 161 54 114 3 82 27 
อัตราการคลอดวัยรุน่  
15 - 19 ปึ (2015) 44.3 14.0 4.0 NA NA NA NA 39.0 63.0 NA NA NA 

0-5 ปี พัฒนาการสมวัย 91 NA NA NA NA 89 73 89 NA NA 88 NA 
ภาวะน้ าหนักเกนิ 0-5 ปี 
(2010-2016)  8.2 6.0 2.6 1.3 11.5 2.0 2.0 5.3 3.9 1.5  NA 6.6 

ภาวะอ้วนในวัย
เรียนวัยรุ่น (2016) 

ชาย 22.7 28.2 25.1 12.1 15.0 14.1 12.5 10.0 13.5 15.2 26.7 31.5 

หญิง 18.1 22.6 17.2 9.3 13.3 10.8 8.2 7.1 10.5 10.2 16.5 17.9 
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สภำวะสุขภำพ  ไทย มำเลเซีย สิงคโปร์ พม่ำ อินโด ลำว กัมพูชำ เวียดนำม ฟิลิปินส ์ ญี่ปุ่น เกำหล ี จีน 

ภาวะอ้วนในวัย
ผู้ใหญ่ (2016) 

ชาย 29.2 42.0 36.3 21.2 25.0 22.5 19.6 15.8 26.1 32.5 33.9 34.5 

หญิง 35.6 43 27.7 27.8 31.2 27.9 24.2 20.5 28.9 21.8 30.7 30.1 

LE (2016) 
ชาย 75.5 75.3 82.9 66.8 69.3 65.8 69.4 76.3 69.3 84.2 70.6 76.4 

หญิง 79.3 77.6 84.8 68.9 72.7 71.4 71.2 80.9 72.6 87.1 74.4 77.9 
ข้อมูลจำกกรมอนำมัย Mundi index 2015 และ Health at a Glance: Asia/Pacific 2018 

 การคาดการณ์ผลการด าเนินงานในกรอบของแผนปฏิบัติการมีการก าหนดตัวชี้วัดหลักดังตารางที่ 2-3 
อย่างไรก็ตามในระหว่างทางได้มีการคาดการณ์แนวโน้มและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการเปรียบเทียบกับ
คู่แข่งหรือคู่เทียบ เนื่องจากรมอนามัยมีภารกิจระดับประเทศ กรมอนามัยจึงเทียบตนเองกับทั้งประเทศในภูมิภาค
เอเชียที่มีภาวะเศรษฐกิจใกล้เคียงกัน เพ่ือผลักดันตนเองให้มีผลลัพธ์ทางสุขภาพของประชาชนทัดเทียมหรือสูงกว่า 
และประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเฝ้าระวังไม่ให้ผลงานน้อยกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน หรือประเทศเพ่ือนบ้านมีผลงานแซงหน้า 
เพ่ือในอีก 20 ปี ข้างหน้าจะเป็น 1 ใน 3 ของเอเชียตามเป้าหมายกระทรวง ส่วนการก าหนดตัวชี้วัด บางตัวชี้วัด
อาจไม่ตรงกับตัวชี้วัดหลัก จะใช้ตัวชี้วัดที่อยู่ใน Field เดียวกันและเทียบกันได้ ผลจากเปรียบเทียบในกลุ่มแม่และเด็ก 
อัตราการตายมารดาของไทยจะต่ ากว่าประเทศ CLMV รวมถึงมาเลเซียและเกาหลีใต้ ส าหรับพัฒนาการเด็ก
ก็เช่นเดียวกัน ในกลุ่มวัยเรียนไทยคงมีปัญหาภาวะเด็กวัยเรียนวัยรุ่นอ้วน แต่ยังน้อยกว่า มาเลเซีย จีน เกาหลีใต้ 
ในวัยผู้ใหญ่ภาวะอ้วนของไทยยังคงน้อยกว่ามาเลเซีย และในเพศชายน้อยกว่ามาเลเซีย สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น ผลจาก
การเปรียบเทียบกับคู่เทียบแล้ว เพ่ือรักษาระดับและยกระดับ เครื่องมือส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์กรมคือ
การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้คนไทย ด้วยกลไกเชิงนโยบาย และกฎหมาย อาทิ ภาวะอ้วนในทุกกลุ่มวัย 
จะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบไทยกับประเทศ CLMV แล้วสูงกว่ามาก ไทยจึงเร่งปรับกลยุทธ์ด้วยการใช้โอกาสของ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนโดยตรง ผ่านโครงการก้าวท้าใจ 10 ล้านครอบครัวไทยออกก าลังกาย
เพ่ือสุขภาพ ออกภาษีควบคุมน้ าตาลในเครื่องดื่ม และก าลังพัฒนากฎหมายภาษีมาตรฐานรอบเอวของบุคลากรใน
สถานประกอบการ เป็นต้น สิ่งส าคัญที่สุดคือกรมอนามัยค านึงถึงมาตรฐานสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทย 
ซึ่งพบว่าคนไทยบริโภคน้ าตาลจากเครื่องดื่มจากเดิม 12 ช้อนชาต่อคนต่อวัน หลังจากปรับเพ่ิมภาษีความหวาน
ลดลงเหลือ 8 ช้อนชาต่อคนต่อวัน ท าให้ประชาชนเสี่ยงกับโรค NCDs น้อยลง   
ข. กำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร 

 ดังที่กล่าวข้างต้น กรมใช้ House Model และแนวคิด OKRs เป็นเครื่องมือในการก ากับภาพรวมของแผน 
โดยมี Key Results เป็นสัญญาณที่จะบอก และคาดการณ์ความส าเร็จ โดยท าการวิเคราะห์ใน 2 มิติ คือเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ในเชิงปริมาณคือสัมฤทธิผลระยะสั้น หรือผลผลิต/กิจกรรมส าคัญที่ตั้งเป้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
และในเชิงคุณภาพมีปัจจัยภายนอกเข้ามาที่ท าให้เกิดอุปสรรค หรือสร้างโอกาสใหม่ในการขับเคลื่อนแผน 
คณะ RM1 จะสะท้อนคลัสเตอร์ในการปรับแผนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และหากจ าเป็นในภาวะวิกฤติ มีการสั่งการ
จากกระทรวง กรมจะตั้งระบบพิเศษในการระดมทรัพยากร ตั้งทีมตอบโต้ความเสี่ยง หรือปรับ และ/หรือจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติมในการปฏิบัติการ ทั้งนี้ในภาวะทั่วไปกรมอนามัยได้ก าหนดแนวทางการปรับแผนปฏิบัติการ
ใน 4 กรณี ได้แก่ 1) เป็นโครงการใหม่ (นอกแผน) ที่หน่วยงานมีงบประมาณรองรับการด าเนินการไว้เรียบร้อยแล้ว 
เช่น น างบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ หรือได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม จึงน ามาจัดท า
โครงการเพ่ิมเติม เป็นต้น 2) ยกเลิก หรือ ปรับลดเป้าหมาย ของโครงการ/กิจกรรม 3) เลื่อนระยะเวลาการ
ด าเนินงานไปในไตรมาสถัดไป 4) เพ่ิมหรือลดงบประมาณในการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมเดิม 
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ท่ัวไปและหลักเกณฑ์เฉพาะส าหรับหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งใน
ภูมิภาค โดยก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน และมีรายละเอียดของเอกสารประกอบการขออนุมัติ
โครงการในแต่ละกรณี ซึ่งกระบวนการปรับแผนฯ ดังกล่าวพัฒนาขึ้นจากเดิมที่เงื่อนไขของการปรับแผนยังไม่
ชัดเจนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ได้มีการเรียนรู้จากการรับฟังความเห็นของภาคีเครือข่ายน ามา
ปรับปรุงการก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการปรับแผนฯ และน าไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ให้เกิดความรวดเร็ว 
ยืดหยุ่น และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อผลลัพธ์โดยรวมของประชาชนและองค์กร   
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ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร  

7.1 ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลและกำรบรรลุพันธกิจ  
กรมอนามัยได้ให้ความส าคัญกับสุขภาพทุกกลุ่มวัยที่เชื่อมโยงและส่ง

ต่อกันในลักษณะของ Life Course Approach และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อสุขภาพ จึงก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ (วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์) ใน
แผนยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564) เพ่ือ
ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจากผลการด าเนินงานพบว่าส่วนใหญ่สามารถ
ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีแนวโน้มดีขึ้น ได้แก่ ร้อยละของเด็กอายุ 
9,18,30,42 เดือนได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้า (ภาพ 7-1) (การตรวจพัฒนาการเด็กเป็นเรื่องใหม่ส าหรับบุคลากรที่ไม่ใช่
แพทย์ ท าให้การค้นหาเด็กพัฒนาการล่าช้าต่ ากว่าความเป็นจริง จึงตั้งเป้าหมาย
ให้พบเด็กที่พัฒนาการสงสัยล่าช้าไว้ให้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 เนื่องจากจะพบ
สงสัยล่าช้าประมาณร้อยละ 30) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
(ภาพ 7-2) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-
19 ปี พันคน (ภาพ 7-3) ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ (ภาพ 7-4) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี (Healthy 
Aging) (ภาพ 7-5) ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) ผ่าน
เกณฑ ์(ภาพ 7-6) ส่วนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ ได้แก่ ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ ์GREEN & CLEAN Hospital (ระดับดีมาก) (ภาพ 7-7)   

 
ส าหรับการด าเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายปี 2562 ได้แก่ อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการ

เกิดมีชีพแสนคน (ภาพ 7-8) ซึ่งกรมอนามัยก าหนดเป้าหมายช่วงที่ 1 ปี 2560-2561 ไม่เกิน 20 ต่อการเกิด
มีชีพแสนคน ช่วงที่ 2 ปี 2562-2563 ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ซึ่งผลการด าเนินงานปี 2560-2561 
อัตราส่วนการตายมารดามีแนวโน้มลดลง ปี 2561 ลดลงเหลือ 16.90 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ส าหรับปี 2562 
อัตราส่วนการตายมารดามีแนวโน้มสูงขึ้น คือ 19.90 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน เมื่อวิเคราะห์รายเขต พบว่า 
เขตสุขภาพที่มีอัตราส่วนการตายมารดามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เขต 12 ,3 และ 8 เท่ากับ 41.92 
,25.39 และ 24.61 ตามล าดับ ส่วนเขตที่มีอัตราส่วนการตายมารดาน้อยที่สุดได้แก่เขต 10 เท่ากับ 5.41  
ต่อการเกิดมีชีพแสนคน และพบว่าสาเหตุการตายมารดาเกิดจากสาเหตุทางตรงร้อยละ 58.0 สาเหตุทางอ้อม
ร้อยละ 33.0 และที่ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายร้อยละ 9.0 ส่วนผลการด าเนินงานที่ใกล้จะบรรลุ
เป้าหมาย ได้แก่ ร้อยละของมูลฝอยติดเชื้อ (จากทุกแหล่งก าเนิด) ที่ได้รับการจัดการถูกต้องตามกฎหมาย 
(ภาพ 7-9) เป้าหมายร้อยละ 95 ผลงานร้อยละ 93.02 และร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่
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เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) (ภาพ 7-10) เป้าหมายร้อยละ 90 ผลงานร้อยละ 89.93 ซึ่งคาดว่า
สามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ในปีต่อไป  

 
7.2 ผลลัพธ์ด้ำนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กรมได้ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจากประเด็นท้าทายเรื่องการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรของไทยที่ก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ กรมได้มีการผลิตสินค้าและบริการ  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและมีแนวโน้มดีขึ้น ได้แก่ 
ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของกรมอนามัย (สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ) ร้อยละ
ความพึงพอใจของ Care Manager ที่มีต่อกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว จ านวน
ชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง (สะสม) (ดังภาพท่ี 7-11 ถึง 7-13)   

 
7.3 ผลลัพธ์ด้ำนบุคลำกร 

กรมด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อการบรรลุเป้าหมายแผน
ยุทธศาสตร์กรม (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564) ซึ่งผลของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดและมีแนวโน้มดีขึ้น ได้แก่ ร้อยละต าแหน่งว่างของข้าราชการกรมอนามัย 
ร้อยละบุคลากรกรมอนามัยมีสมรรถนะที่พึงประสงค์ ร้อยละของบุคลากรกรมอนามัยที่ไม่มีปัญหาสุขภาพ ร้อยละ
บุคลากรกรมอนามัยที่เชื่อมั่นในทิศทางขององค์กร ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันกับองค์กร ร้อยละของ
บุคลากรกรมอนามัยที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้น าการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ดังภาพที่ 7-14 ถึง 7-19)   
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7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กำรและกำรก ำกับดูแล 
 ผู้บริหารของกรมอนามัยมีภาวะการน าอย่างมีวิสัยทัศน์ เห็นได้

จากผลการสอบถามความคิดเห็นบุคลากรสูงกว่าเป้าหมายและมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ผู้บริหารได้ก าหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งท าให้ผลการ
ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรม(ITA) มี
คะแนนสูงกว่าเป้าหมายและมีแนวโน้มสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ซึ่งหลายแห่งเป็นพ้ืนที่เสี่ยงเข้าไม่ถึงบริการของรัฐ โดยด าเนินการร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายต่อเนื่องมาทุกปีมีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ดังภาพ
ที่ 7-20 ถึง 7-23)   

   
 
 

 

7.5 ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และกำรเติบโต 
กรมมีระบบก ากับติดตามการเบิกจ่าย

งบประมาณในที่ ประชุ ม Tuesday Regular 
Meeting ซึ่ งส่ งผลให้ กรมสามารถเบิ กจ่ าย
งบประมาณได้ตามเป้าหมายทุกปี (เป้าหมายตาม
มติ ครม.) นอกจากนี้ในการอบรม Care Manager 
และ Care giver มีผู้เข้ารับการอบรมเพ่ิมขึ้นทุกปี 
และในปี 2562 เพ่ิมขึ้นประมาณ 3 เท่าของปี 
2560 ส าหรับการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรี
อายุ  30-70 ปี  ผลงานไม่ ได้ตามเป้ าหมาย 
เนื่องจากเป็นการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายซึ่งยังไม่
เคยท าได้ ที่เคยท าได้จากโครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ซึ่งมี
การด าเนินงานแบบเข้มข้นต่อเนื่อง ยังท าได้เพียงร้อยละ 70 (ดังภาพที่ 7-24 ถึง 7-27)   
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7.6 ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรและกำรจัดกำรเครือข่ำยอุปทำน 
กรมมีการปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลด Waste และเพ่ิม Value ซึ่งสามารถเพ่ิมประสิทธิผลของ

กระบวนต่างๆ ได้แก่ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณลดระยะเวลาจาก 8 วันในปี 2560 เป็น 6 วันในปี 2562 
(ภาพ 7-28) และกรมได้ประสานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออก
กฎหมายเพื่อแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพ่ือให้การพิจารณา
อุทธรณ์จากเดิมต้องด าเนินการที่ กสธ. มาด าเนินการที่กรมอนามัย ท าให้
เรื่องอุทธรณ์สามารถแล้วเสร็จใน 90 วันมากขึ้น (ภาพ 7-29) นอกจากนี้
จากการปรับปรุงกระบวนการและการจัด Soft ware ในการดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพ่ึงพิง ท าให้ระยะเวลากระบวนการจัดท า care plan ลดลง 
(ภาพ 7-30) ท าให้เงินจัดสรรจาก สปสช. ไปยัง อปท. และ จาก อปท.
ไปยังสถานบริการเร็วขึ้นส่งผลต่อกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเปลี่ยน
จากกลุ่มติดเตียงมาเป็นติดบ้านเพ่ิมขึ้น (ภาพ 7-31) อ าเภอผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์เพ่ิมขึ้นและมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น (ภาพ 7-32) ในส่วนของการจัดการนวัตกรรม กรมมีนโยบาย
ในการสนับสนุนและสร้างสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม ท าให้มีนวัตกรรมที่ได้รับการจดทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพ่ิมข้ึนมากกว่าเป้าหมายและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน (ภาพ 7-33) รวมทั้งท าให้กรมได้รับรางวัลบริการ
ภาครัฐและรางวัลอ่ืนๆ ที่ประเมินของหน่วยงานภายนอกทุกปี (ภาพ 7-34) ส าหรับการจัดการความมั่นคง
ทางข้อมูลและสารสนเทศ ทุกหน่วยงานในสังกัดมีแผนและมีการส ารองข้อมูลสารสนเทศ (back up) ทุก
หน่วยงาน (ภาพ 7-35)     
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