
การขบัเคลือ่นการด าเนนิงานเพือ่พฒันากลไก บทบาท 
และการปฏริปูกรมอนามยัในเขตสขุภาพน ารอ่ง 

นายแพทยบ์ญัชา คา้ของ 
รองอธบิดกีรมอนามยั 

วนัที ่24  สงิหาคม 2561  



        1. แผนการปฏริปูประเทศดา้นสาธารณสขุ 

ทีม่า:  เวทปีระชมุ Re treat สป. ณ วนัที ่9-10 ส.ค. 61 จ.ชลบรุ ี

Input 

                 2. การด าเนนิงานขบัเคลือ่นการปฏริปูกรมอนามยั  
            ในเขตสขุภาพน ารอ่ง 

On process 



1. แผนการปฏริปูประเทศ 
ดา้นสาธารณสขุ 

1.2 ความกา้วหนา้การ
ด าเนนิงานปฏริปูประเทศ
ของกระทรวงสาธารณสขุ
ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบักรมอนามยั 

1.1 กลไก/แนวทางการ
ขบัเคลือ่นกระทรวง

สาธารณสขุ 

1.3 โครงการ Quick win 
ตามแผนปฏริปูประเทศ

ดา้นสาธารณสขุ 
ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบักรมอนามยั 



1.1 กลไก/แนวทางการขบัเคลือ่นกระทรวงสาธารณสขุ 

1 

2 

3 

 จดัต ัง้กลุม่ขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ ยทุธศาสตรช์าต ิและการสรา้ง
ความสามคัคปีรองดอง กระทรวงสาธารณสขุ (ปยป.สธ.) ตามมตคิรม. เมือ่
วนัที ่4 ธ.ค. 60 และหนงัสอืของส านกังาน ก.พ.ร. ดว่นทีส่ดุ ที ่นร 1202/548 
ลงวนัที ่12 ก.พ. 61 เพือ่ประสานงานเชือ่มโยง คกก. ยทุธศาสตรช์าต ิและ 
คกก. ปฏริปูประเทศแตล่ะดา้น 

 กระทรวงไดแ้ตง่ต ัง้คณะกรรมการบรหิารนโยบายและขบัเคลือ่น
ยทุธศาสตรช์าตแิละการปฏริปูประเทศดา้นสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ 
(Ministerial Reform Committee: MRC) 

 แตง่ต ัง้ คทง.รว่ม เพือ่ขบัเคลือ่นการด าเนนิงานตามแผนยทุธศาสตรช์าต ิ
และการปฏริปูประเทศดา้นสาธารณสขุ 
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• พัฒนาศกัยภาพทมีเลขาฯ คกก.พชอ.  
• พัฒนาบคุลากรดา้นกฎหมายสาธารณสขุ กรมอนามัย 
(จัดท ารา่งประกาศกรมฯหลกัสตูรอบรม จพง.สธ.ตาม พ.ร.บ. สธ. 2535)  

• จัดท า application การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  
     การตัง้ครรภใ์นวัยรุน่ 

• ขอ้เสนอ กรมฯ ควรตัง้ คกก.ศกึษาประเด็นที่
เกีย่วขอ้งตามบทบาททีก่ าหนดเพือ่การมสีว่น
รว่มในการบรหิารจัดการ 

1.2 ความกา้วหนา้การด าเนนิงานปฏริปู
ประเทศของกระทรวงสาธารณสขุที่

เก ีย่วขอ้งกบักรมอนามยั 

• ศอ.รว่มเป็น คกก. บรหิารเขตสขุภาพ 

• ม ีคกก. จัดท าขอ้เสนอใหม้ชีดุสทิธปิระโยชน์
ดา้น PP&P 

Regulate and Legislate 



1. พัฒนา 3 ระบบหลัก : 
สาธารณสขุ ศกึษา สงัคม 

2. ศกึษาวจัิยเชงิประเมนิผล 
3. พัฒนาก าลังคน 
4. พัฒนากลไกการ

ขบัเคลือ่น : (สถาบันฯ) 
 
 

Health Literacy 

ประเด็นที ่9 ความรอบรูด้า้นสขุภาพ 



1.3 โครงการ Quick win ตามแผนปฏริปูประเทศดา้นสาธารณสขุ 

 โครงการพฒันาความรอบรูท้างดา้นสขุภาพ (Health Literacy) ในคลนิกิ
หมอครอบครวั (ด าเนนิการระหวา่ง เม.ย. – ก.ย.61) 

 
 
ประเด็นการปฏริปู - ก าหนดพืน้ทีด่ าเนนิการในคลนิกิหมอครอบครวัเพือ่พฒันา
เป็นพืน้ทีน่ ารอ่งชุมชนแหง่ความรอบรู ้(Health Literacy Community) 
 
  

ขอ้เสนอจากทีป่ระชุม - ขอสนบัสนนุทมีวชิาการและงบประมาณจากกรมอนามยั 
 



                  
        2. การด าเนนิงานขบัเคลือ่นการปฏริปูกรมอนามยั   
                                                 และปฏริปูเขตสขุภาพน ารอ่ง  

      



2.1 การด าเนนิงานขบัเคลือ่นการปฏริปูกรมอนามยั 

A 

B 

 แตง่ต ัง้คณะกรรมการฯ  2 คณะ 
 

 ประชุมคณะกรรมการฯ 

 ตดิตามความกา้วหนา้การด าเนนิงานในการประชุมกรมอนามยั  

 -คร ัง้ที ่9/2561 วนัที ่12 ม.ิย. 61 จ.อดุรธาน ี

 -คร ัง้ที ่10/2561 วนัที ่10 ก.ค.61 จ.ชลบรุ ี

 -คร ัง้ที ่11/2561 วนัที ่14 ส.ค.61 จ.นราธวิาส 

 การเตรยีมความพรอ้มการด าเนนิงานรว่มกบัเขตสขุภาพของศนูย์

อนามยั 6, 8 และ 12  

 



แตง่ต ัง้คณะกรรมการฯ 2 คณะ A 

 คณะกรรมการปฏริปูบทบาทกรมอนามยั  
และคณะอนกุรรมการปฏริปู ดา้นภาพรวม 
ดา้น สส. ดา้น อวล. และดา้นศนูยอ์นามยั 

 คณะกรรมการเพือ่พฒันากลไกการ
บรหิารจดัการเขตสขุภาพ ตามแผนปฏริปู

ประเทศดา้นสธ. กรมอนามยั 



1. ควรสรา้งเครอืขา่ยการมสีว่นรว่มในการสง่เสรมิสขุภาพและการจัดการปัจจัยเสีย่งตอ่สขุภาพ 
รวมถงึ บรูณาการงานดา้นสง่เสรมิการดแูลสขุภาพอนามัยไปกับงานเวชศาสตรค์รอบครัว (PCC) 
เพือ่ให ้ประชาชนเขา้ถงึบรกิารไดค้รอบคลมุทกุพืน้ที ่ 

2. ควรพฒันาระบบเพือ่เป็นช่องทางประชาสมัพนัธ ์สง่เสรมิใหค้วามรูป้ระชาชนในทุกชว่งวัย 
ในการ ดแูลสขุภาพ ป้องกันโรคในเบือ้งตน้ รวมถงึระบบการตดิตามตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของขอ้มูล ขา่วสารการดแูลสขุภาพ ป้องกัน รักษาโรค ทีม่กีารเผยแพร่ผ่าน Social Media 
เนือ่งจากอาจ สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพของประชาชนได ้ 

ขอ้สงัเกต ของคณะท างานพจิารณาแผนปฏริปูองคก์ารของสว่นราชการ ตามมาตรการปรบัปรงุ 

ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุม่กระทรวงดา้นสงัคม  

1. จดัท าฐานขอ้มูลดา้นการส่งเสรมิสุขภาพตามกลุ่มวัยและอนามัยสิง่แวดลอ้ม ใหส้ามารถใช ้
ประโยชนเ์ชือ่มโยงทกุระดบั ประชาชน ครอบครัว ชมุชน และหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งได ้  

2. ปรบักระบวนการข ัน้ตอนการท างาน หรือการน าเทคโนโลยดีจิทิลัเขา้มาใช้ในการ
ปฏบิัตงิาน ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เชน่ พัฒนาระบบเพือ่เป็น
ชอ่งทาง ประชาสมัพันธ ์สง่เสรมิใหค้วามรูป้ระชาชนในทกุชว่งวัย ในการดแูลสขุภาพและอนามัย 
สิง่แวดลอ้ม โดยใชส้ือ่ IT หรอื Social media  

3. สร้างเครือข่ายการมสี่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอ้ม          
เช่น การบูรณาการ งานดา้นส่งเสรมิการดูแลสุขภาพอนามัยไปกับงานเวชศาสตร์ครอบครัว 
(PCC)เพือ่ใหป้ระช าชน เขา้ถงึองคค์วามรูใ้นการดแูลสขุภาพและอนามัยไดค้รอบคลมุทกุพืน้ที ่ 

ประเด็นส าคญัทีใ่หจ้ดัท าขอ้เสนอการเปลีย่นแปลงในระยะ 3 ปี   
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  



การปฏริปูเขตสขุภาพน ารอ่ง (Regional Health Board : RHB)  

กรมอนามยั ของ ศอ. 6 ศอ.8 และ ศอ. 12 

Structure 

Role Manpower 



1. กรมฯ สนบัสนุนอตัราก าลงัคนในการเตรยีมความพรอ้มเป็นเขตสขุภาพ 

2. พฒันาศกัยภาพ เตรยีมบคุลากรศนูย ์ใหร้องรบัการปฏริปูประเทศและเขต

สขุภาพ (ศอ.6, ศอ 8, ศอ 12) 

3. สรา้งความเขา้ใจกบัเจา้หนา้ทีใ่นหนว่ยงาน (ศอ6) 

4.   ปรบัแนวคดิและรปูแบบการท างาน “ตอบปญัหาในพืน้ที”่  (ศอ6) 

5.   พฒันาศกัยภาพทมีเลขา พชอ. ชายแดนใต ้(ศอ 12) 

1. มกีารปรบัโครงสรา้งของศอ. (cluster – 5 กลุม่วยัและ

อนามยัสิง่แวดลอ้ม ... รองรบัการบรหิารจดัการเขต) 

2. พฒันาโครงสรา้งดา้น PP&P ใหม้คีวามเขม้แข็ง 

Manpower 

Structure 
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1. Re to Lead (จดัประชุม/โครงการ - ศอ. 6, ศอ. 8) 

2. รว่มจดัท ายทุธศาสตรเ์ขตและ PP&P โดยเนน้ปญัหาสขุภาพและ 

      ความตอ้งการของ ปชช.ในพืน้ที ่(ศอ. 6, ศอ. 8, ศอ. 12) 

3.  รว่มนเิทศตรวจราชการและงาน M&E เขตสขุภาพ                 

     (ศอ. 6, ศอ. 12) 

4. รว่มเป็น คกก. 5 กลุม่วยั+อนม.สวล. และพฒันาวชิาการ 

      ระดบัเขต(ศอ. 6, ศอ. 12) 

5. รว่มผลกัดนัการบงัคบัใชก้ม. นโยบายและการด าเนนิงานใหไ้ด ้

     มาตรฐาน (ศอ. 12) 

6. ใชง้านวจิยัในการผลกัดนัเป็นนโยบายเขต (ศอ. 6) 

7. รว่มขบัเคลือ่นการด าเนนิงานโดยใชเ้ครือ่งมอื A2IM, HL, LCA, PMQA 

(ศอ. 12) 

Role 
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วสิยัทศัน ์ :   เป็นองคก์รหลกัของเขตสุขภาพที ่6 ในการอภบิาลระบบสง่เสรมิสขุภาพและระบบ 
 อนามยัสิง่แวดลอ้ม เพือ่ประชาชนสขุภาพด ี ภายในปี  2564

พฒันาระบบการจดัการ
ขอ้มลูสารสนเทศ และเป็น
องคก์รแหง่การเรยีนรู ้

บคุลากรเป็น มอือาชพี
ดา้นวชิาการ

มรีะบบการจดัการสขุภาพโดยการ
มสีว่นรว่มของภาคเีครอืขา่ย

พฒันาระบบการสง่เสรมิ
สขุภาพ & อนามยั

สิง่แวดลอ้ม แบบบรูณา
การ

คา่นยิมองคก์ร :  HEALTH  [Health  Ethic  Achievement Learning  Trust  Harmony]

พฒันาศกัยภาพบคุลากร
ใหเ้ป็นมอือาชพี พรอ้ม
ดว้ยจรยิธรรม  คณุธรรม

พฒันาระบบบรหิาร
จดัการองคก์ร ตามหลกั
ธรรมาภบิาล โดยการมี

สว่นรว่ม

เป็นศนูยฝึ์กอบรม & 
องคก์รแหง่การเรยีนรู ้

มคีวามรว่มมอืกบัประเทศเพือ่น
บา้นในการจดัการสขุภาพ 

มนีวตักรรม&เทคโนโลย&ีองคค์วามรู ้
ดา้น สส.&สวล. ทีเ่หมาะสมกบับรบิท

มรีะบบการบรหิารจดัการทีโ่ปรง่ใส 
ตรวจสอบได้

เป็นคลงัขอ้มลู
ดา้นสส.&สวล.

มคีวามสมัพนัธท์ ีด่กีบัภาคี
เครอืขา่ยทกุภาคสว่น

ย
ทุ
ธ
ศ
า
ส
ต
ร
์

พ
ฒั
น
า

อ
ง
ค
ก์
ร

ป
ร
ะส
ทิ
ธ
ิ

ภ
า
พ

ค
ณุ
ภ
า
พ

บคุลากรมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการ
องคก์ร

บคุลากรมจีรยิธรรม 
คณุธรรม ความผาสกุ
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แผนทีย่ทุธศาสตร ์ ศนูยอ์นามยัที ่6 



* รว่มท าแผนยทุธศาสตรเ์ขต 
* การนเิทศงานรว่มกบัผูต้รวจฯ
* การบรูณาการกบัศนูยว์ชิาการอืน่ๆ
* รว่มเป็น คกก. 5 กลุม่วยั, สวล., พฒันาวชิาการ
   ระดบัเขต 
* ใชง้านวจิยัในการผลกัดนัเป็นนโยบายของเขต

การด าเนนิงานรว่มกบัเขตสขุภาพ



การเตรยีมความพรอ้ม

• พฒันาศกัยภาพบคุลากร
• สรา้งความเขา้ใจ จนท. ศนูยฯ์ เกีย่วกบัการ
เปลีย่นแปลงตามแผนการปฏริปูฯ



การเตรยีมความพรอ้มการเตรยีมความพรอ้ม

• ผูต้รวจฯ ใหแ้นวคดิ & ความคาดหวงัของ
เขตสขุภาพตอ่ศนูยฯ์
• ประชุม  Re  To  Lead



การเตรยีมความพรอ้มการเตรยีมความพรอ้ม

• ปรบัแนวคดิและรปูแบบการท างาน
    “ตอบปญัหาพืน้ที”่



การเตรยีมความพรอ้ม

ผอ.ศนูย์

ผูส้งูอายุ (3)

วยัท างาน (5)

กลุม่อ านวยการ 
(22)

รพ.สส.
(34)

แม&่เด็ก (6) วยัเรยีน (5) วยัรุน่ (4)

ขบัเคลือ่นฯ
(16)

สิง่แวดลอ้ม
(11)



สถานการณปั์ญหา
พืน้ที่

Intervention

แผนปฏบิตังิานปี  2562-2564

LE  =  85 
HALE  = 75

กลไกการขบัเคลือ่นการด าเนินงาน

  



การตอ้งการความชว่ยเหลอื
จากกรมอนามยั

1. กรมพฒันาเครือ่งมอืใหม่ๆ
2. สว่นกลาง & ศนูย์ รว่มพฒันางานบาง
    ประเด็น 
3. การพฒันาคนของศนูย ์โดยหลกัสตูร
    จากสว่นกลาง



 



เนือ้หาตามหลกัสตูรแกนกลาง 2551 กลุม่สาระการ

เรียนรู้วิชาศิลปะ สาระท่ี 2บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน เร่ือง เคร่ืองดนตรีน่ารู้ สําหรับนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 6 
 ดนตรีมาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทาง

ดนตรีอยา่งสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์

คณุคา่ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สกึ ความคิดตอ่ดนตรี

อยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ตวัชีว้ดัท่ี 2 เคร่ืองดนตรีน่ารู้ 

แบง่ออกเป็น 2 หวัข้อ ดงันี ้

วิสัยทัศน (VISION)ศูนยอนามัยท่ี 8 อุดรธานี 

“ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี เปนองคกรหลกัของเขตสุขภาพที่ 8  

ในการอภิบาลระบบสงเสรมิสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม  

เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี” 



เนือ้หาตามหลกัสตูรแกนกลาง 2551 กลุม่สาระ

การเรียนรู้วิชาศิลปะ สาระท่ี 2บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตรีน่ารู้ สําหรับนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 6 
 ดนตรีมาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทาง

ดนตรีอยา่งสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์

คณุคา่ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สกึ ความคิดตอ่

ดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวนั ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ตวัชีว้ดัท่ี 

2 เคร่ืองดนตรีน่ารู้ แบง่ออกเป็น 2 หวัข้อ ดงันี ้

ระบบสง่เสรมิ 
สขุภาพ 

และอนามยั 
สิง่แวดลอ้ม 

สงัเคราะหค์วามรู ้ 
ดภูาพรวม 

กําหนดนโยบาย 

ออกแบบระบบ 
ประสานงานและ 

สรา้งความรว่มมอื 

กํากบัดแูล 

การมคีวาม
รบัผดิชอบ 

พนัธกจิของศนูยอ์นามยัที ่8 อดุรธาน ี



Goal of HPC 8 
 ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี มีเปาหมายหลักในการเปนผูนําทางวิชาการดานการ

สงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมในเขตสุขภาพที่ 8 เพ่ือใหประชาชนสุขภาพดี 

หนวยงานเปนที่ยอมรับของประชาชน และภาคีเครือขาย ซึ่งในการที่จะดําเนินการขับเคล่ือน

ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ใหเปนดังที่กลาวมา จําเปนตองอาศัย “คนทํางานที่มีสมรรถนะ” 

ทักษะและความรู ดังนี้ 

ดานความรู สมรรถนะ 

1. ดานการสงเสริมสุขภาพ

และอนามัยสิ่งแวดลอม 

2. ดานงานวิจัยและนวัตกรรม 

3. ความรูดานวิชาชีพ 

4. ดานวิชาการท่ัวไป 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

2. การบริการท่ีดี 

3. การมุงผลสัมฤทธิ์ 

4. การสั่งสมความเช่ียวชาญ

ในวิชาชีพ 

ดานทักษะ 

1. การทํางานเปนทีม 

2. การเปนผูนํา 

3. การส่ือสาร 

4. การวิเคราะห สังเคราะห การคิด

เปนระบบ 

5. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

6. การวางแผน 

7. การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

8. การประสานงานท่ีดี 

9. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 



ข้อมูลทั่วไป เขตบริการสุขภาพที่ 8 (เดมิ) 

นครพนม 

เลย 

หนองบัวลําภู 

หนองคาย 

บึงกาฬ 

สกลนคร 
อุดรธานี 

7 จังหวัด 87 อาํเภอ 

 644 ตาํบล   7,484 หมู่บ้าน 

 587 ชุมชน     1,610,720  หลังคาเรือน 

มา: ประมวลผลจากสํานกัทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย 

8 จังหวัด 94 อาํเภอ 

 697 ตาํบล   8,010 หมู่บ้าน 

1,722,562  หลังคาเรือน 

 หลงัคาเรอืน↑ 
   111,862 

เลย 

หนองบัวลําภู 

อุดรธานี 

หนองคาย 

อุดรธานี 

สกลนคร 
นครพนม 

บึงกาฬ 



6 

ข้อมูลทั่วไป เขตบริการสุขภาพที่ 8 (ใหม่) 

ข้อมูลด้านประชากร(ใหม่) 
เพศชาย  : 2,941,640    
เพศหญิง : 2,943,270   

รวม : 5,884,910 

ท่ีมา: ประมวลผลจากสํานกัทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย 

ข้อมูลด้านประชากร(เดมิ) 
เพศชาย : 2,765,991    
เพศหญิง : 2,768,137   

รวม : 5,534,128  

 ประชากร ↑ 
350,782 คน 



ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาตสู่ิยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 8 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 สง่เสรมิ
สขุภาพ 5 กลุม่วยั 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 สรา้ง
ความเขม้แข็งระบบ
อนามยัสิง่แวดลอ้ม
ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 อภบิาล
ระบบสง่เสรมิสขุภาพ

และอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 ปฏริปู
ระบบงานสูอ่งคก์รทีม่ ี

สมรรถนะสงูและ 
มธีรรมาภบิาล 

ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 8  

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 

ยุทธศาสตร์กระทรวง

สาธารณสุข 20 ปี 
ยุทธศาสตร์อนามัย 



รา่งโครงสรา้งการทาํงานเขต8 



บทบาทหน้าที่ Regional Health Board 

1. กําหนดนโยบาย จัดทํายทุธศาสตร ์ทีส่อดคลอ้งกบันโยบายระดบัชาต ิปัญหาสขุภาพ
ในพืน้ทีแ่ละความตอ้งการของประชาชนในเขตพืน้ที ่
 

2. กําหนดทศิทาง แนวนโยบาย ประเด็นกลยทุธ ์ความคาดหวงัและเป้าหมายความสําเร็จ
ของเขตบรกิารสขุภาพ 
 

3. กําหนดบทบาทละแนวทางดําเนนิการของผูซ้ ือ้ผูบ้รกิาร และผูกํ้ากบัและประเมนิผลให ้
ชดัเจน 
 

4. กําหนดขอ้ตกลงในการจา่ยเงนิ หรอืสนับสนุนงบประมาณ ระหวา่งผูซ้ ือ้และผูใ้หบ้รกิาร 
โดยมกีารกําหนดผลงานบรกิารทีต่อ้งการ การกําหนดตวัชีว้ดัผลงานทีต่อ้งการรว่มกนั 
 

5. ตดิตาม กํากบั และประเมนิผลการดําเนนิงาน 
 

6. วเิคราะหแ์ละสรปุผลการดําเนนิงานประจําปี รายงานตอ่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 



เนือ้หาตามหลกัสตูรแกนกลาง 2551 กลุม่สาระการ

เรียนรู้วิชาศิลปะ สาระท่ี 2บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน ตรีน่ารู้ สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
 ดนตรีมาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทาง

ดนตรีอยา่งสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์

คณุคา่ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สกึ ความคิดตอ่ดนตรี

อยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ตวัชีว้ดัท่ี 2 เคร่ืองดนตรีน่ารู้ 

แบง่ออกเป็น 2 หวัข้อ ดงันี ้

บทบาทหนา้ทีศ่นูยอ์นามยัที ่8 อดุรธาน ี
ใน Regional Health Board 

1. รว่มจดัทํายทุธศาสตรโ์ดยเนน้ปญัหาสขุภาพ และความตอ้งการของ
ประชาชนในเขตพืน้ที ่

2. รว่มกําหนดทศิทาง แนวนโยบายและเป้าหมายความสําเร็จ 

3. รว่มกําหนดบทบาทและแนวทางดาํเนนิการของผูซ้ือ้ผูบ้รกิาร และผู ้
กํากบัและประเมนิผลใหช้ดัเจน 

4. กํากบัตดิตาม และประเมนิผลการดาํเนนิงาน 

5. วเิคราะหแ์ละสรปุผลการดาํเนนิงานประจําปี รายงานตอ่หนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 



เนือ้หาตามหลกัสตูรแกนกลาง 2551 กลุม่สาระการ

เรียนรู้วิชาศิลปะ สาระท่ี 2บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน ตรีน่ารู้ สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
 ดนตรีมาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทาง

ดนตรีอยา่งสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์

คณุคา่ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สกึ ความคิดตอ่ดนตรี

อยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ตวัชีว้ดัท่ี 2 เคร่ืองดนตรีน่ารู้ 

แบง่ออกเป็น 2 หวัข้อ ดงันี ้

การกาํหนดตวัชีว้ดัผลงานที่
ตอ้งการรว่มกนั 

People 

Partnership 

Policy Policy 
รว่มกําหนดนโยบายตาม
ปัญหาสขุภาพในพืน้ที ่

พัฒนาคน (Re To Lead) 

คณะกรรมการเขตสขุภาพ 



พฒันาบุคลากร 

โครงการ Reform Organization 
Performance to Excellent 
Regional Lead (Re to Lead) ศูนย์
อนามัยที่ 8 อุดรธานี ปีงบประมาณ 2561 

เพื่อพฒันาเตรียมความพร้อมของบุคลากร

รองรับการเป็นผู้นําเขตสุขภาพด้านส่งเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 





“ศูนย ความรู คูคุณธรรม นําวิชาการ 

อนามัย งานสงเสริม สุขสรางสันต 

ที่  ทุกคน รวมแรง รวมแบงปน 

8 นี้นั้น ศูนยแหงฝน ปนดวยใจ 

อุดรธานี แหลงนี้ ที่สถิต 

จะรวม คิด รวมฝน และฟนฝา 

กาวไป สู สามัคคี มีคุณคา 

พัฒนา อนามัย ทุกวัยเอย” 

ศนูยอ์นามยัที ่8 อดุรธาน ีจะรว่มกา้วไป พฒันา 



 



































ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่4  
ปฏริปูระบบงานสูอ่งคก์รทีม่สีมรรถนะสงู 

และมธีรรมาภบิาล 

 

การประชมุเชงิปฏบิตักิารตดิตามประเมนิผลการด าเนนิงาน 
กรมอนามัย รอบ 12 เดอืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

...โดย นพ.บญัชา  คา้ของ  
รองอธบิดกีรมอนามยั 



สถานการณ/์ผลการด าเนินงาน 



PMQA ระดบัหนว่ยงาน 

 
ก าหนดเป็นตวัชีว้ดัของหนว่ยงาน 
เพือ่การขบัเคลือ่นการพฒันา
องคก์รตามแนวทางคณุภาพการ
บรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) 

   

“สง่มอบคณุคา่ทีต่อบสนอง 

ตอ่ภารกจิหลกั” 
 

 

กลยทุธ ์
 

สง่เสรมิและสนบัสนนุการขบัเคลือ่น 
องคก์รสูก่ารเป็นองคก์รคณุภาพ 

มาตรการ  
1.ยกระดบัการขบัเคลือ่น พฒันานโยบาย 
และยทุธศาสตรก์ ากบั ตดิตามและประเมนิผล 
อยา่งเขม้ขน้ 
 

2. สง่เสรมิการบรหิารและพฒันาก าลงัคน 
ของกรมอนามยั  
 

3. เรง่รดัการปรบัเปลีย่น กระบวนงานหลกั  
เพือ่สง่มอบคณุคา่ตามภารกจิหลกั 
 

 

PMQA 

KPI 2.8 

KPI 2.9 



รางวลัเลศิรฐั  
สาขาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 

ผลงาน 
 

พ.ศ.  
2558 

พ.ศ.  
2559 

พ.ศ.  
2560 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

 พ.ศ. 
2564 

เป้าหมาย
กรมอนามยั 

- - 3 หมวด 
(สะสม) 

4 หมวด 
(สะสม) 

5 หมวด 
(สะสม) 

6  
หมวด 
(สะสม) 

ครบ 
ทกุ
หมวด 

ผลงานกรม
อนามยั 

กรมอนามยั  
- 

กรมอนามยั 
1 หมวด 
(หมวด 1) 

กรมอนามยั 
1 หมวด 
(สะสม) 

กรมอนามยั 
2 หมวด 
(สะสม) 
หมวด 4 





 ► TPSA :รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิ



► UNPSA :  

United Nations Public Service Awards  

 
 ปี พ.ศ. 2560 PMTCT : Innovation Systematic Approach 

 
 

 
ปี พ.ศ. 2561 การพฒันาถงุตวงเลอืดเพือ่ลดมารดาตาย 

จากภาวะตกเลอืด 
 

Development of Blood loss collection bag to Reduce Maternal 
Death from Postpartum Hemorrhage 

ศนูยอ์นามัยที ่3 นครสวรรค ์



ความเขม้แข็งของภาคเีครอืขา่ยภายในและภายนอก 

การท างานแบบบรูณาการ 

PMQA สง่สมคัรขอรบัรางวลั หมวด 2, 5, 6 

TPSA ตอ่ยอดผลงานเดมิเพือ่สง่สมคัร UN  

+ คดัเลอืกผลงานใหมเ่ขา้สูร่างวลั  






