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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ตัวช้ีวัด : 012 ระดับความสำเร็จการส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมบริโภคในโรงเรียน 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
การดำเนินงานโรงเรียน อย. น้อย กำหนดให้ดำเนินการผ่านแบบบันทึกกิจกรรม เพ่ือให้สามารถ

ดำเนินงาน อย. น้อยได้ครอบคลุมมากขึ้น ในการลงประเมินพ้ืนที่ในปี 2561 พบว่าทางโรงเรียนไม่สามารถ
ดำเนินงาน อย. น้อยได้ทุกกิจกรรมตามแบบบันทึกกิจกรรม  ด้วยภาระหน้าที่ของครูและนักเรียน จึงก่อให้เกิด
ความกดดันต่อทางโรงเรียนขึ้น  

การบริหารจัดการ 
ในปี 2562 ได้ปรับลดเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน อย. น้อยลง โดยโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน หมายถึง โรงเรียนที่มีการส่งแบบบันทึกกิจกรรมภายในเวลาที่กำหนด และมีการทำกิจกรรมครบถ้วน 
ดังนี้ กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธในโรงเรียน , กิจกรรมดานผลิตภัณฑสุขภาพ (เลือกทำอย่างน้อย 3 ใน 4 
กิจกรรมย่อย), กิจกรรมรณรงค์ในชุมชน, กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ ที่โรงเรียนได้จัดท่าขึ้น เพ่ือลดความกดดันในการ
ดำเนินงาน อย. น้อยในโรงเรียน และขยายให้โรงเรียนอ่ืน ๆ ที่สนใจดำเนินงานมากข้ึน  

ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานในปี 2562 มี โรงเรียน อย.น้อยผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 66.34 ซึ่งไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที่วางไว้ โดยมี 6 อำเภอที่สามารถดำเนินการผ่านเกณฑ์  

ผลการดำเนินงานรายตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด 012 ระดับความสำเร็จการส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมบริโภคในโรงเรียน 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ มี ร.ร. 
อย.น้อย

ผ่านเกณฑ์ 
70% 

เมืองพัทลุง 59 23 38.98 
- - - กงหรา 30 21 70 

เขต 12 เขาชัยสน 29 22 75.86 
- - - ตะโหมด 17 6 35.29 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 50 26 52 
91.00 78.20 82.00 ปากพะยูน 39 39 100 

 ศรีบรรพต 13 7 53.85 
ป่าบอน 19 19 100 
บางแก้ว 16 16 100 
ป่าพะยอม 19 10 52.63 
ศรีนครินทร์ 12 12 100 

รวม 303 201 66.34 
ที่มา : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค 
1. เป็นการทำงานกับหน่วยงานนอกสังกัดต้องอาศัยการประสานงานและการร่วมมือจากทาง

โรงเรียน 
2. ตัวชี้วัดในปีงบประมาณ 2562 เป็นรูปแบบ mile stone ซึ่งเป็นการวัดทั้งในส่วนกระบวนการ

ทำงาน และผลลัพธ์ โดยในส่วนรายละเอียดตัวชี้วัดมีความซับซ้อนทำให้ผู้ปฏิบัติงานสับสนได้ 
3. เป้าหมายโรงเรียน อย.น้อยให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 70% เป็นเป้าหมายที่สูงเกินไป ทำให้พื้นที่

ทำงานได้ยาก 
4. การดำเนินงาน อย.น้อย ในโรงเรียน ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดผลการทำงานของโรงเรียนดังนั้นการจะ

ดำเนินงานขึ้นกับความพร้อมและบริบทของโรงเรียน   
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรลดความซับซ้อนของการวัดผล เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานง่ายข้ึน 
2. ตั้งค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้เหมาะสม 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
มุ่งเน้นพัฒนากลุ่มโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ครูมีความพร้อมและได้รับสื่อการปรับพฤติกรรม

บริโภคไปใช้ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมห่างไกลโรค NCDs   

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ประเภท อย.น้อย 

อย.น้อยระดับมัธยมศึกษา 
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม รางวัลชนะเลิศ การประกวดแกนนำ อย.น้อยดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา 

โครงการ อย.น้อยดีเด่น จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562 
โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา 
มูลนิธิ 

รางวัลชมเชย การประกวดแกนนำ อย.น้อยดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา 
โครงการ อย.น้อยดีเด่น จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562 

โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม รางวัลชมเชย การประกวดแกนนำ อย.น้อยดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา 
โครงการ อย.น้อยดีเด่น จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562 

อย.น้อยระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด รางวัลชนะเลิศ การประกวดแกนนำ อย.น้อยดีเด่น ระดับประถมศึกษา 

โครงการ อย.น้อยดีเด่น จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562 
โรงเรียนเทศบาลจองถนน  
(วัดบางแก้ว) 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแกนนำ อย.น้อยดีเด่น ระดับประถมศึกษา 
โครงการ อย.น้อยดีเด่น จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562 

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแกนนำ อย.น้อยดีเด่น ระดับประถมศึกษา 
โครงการ อย.น้อยดีเด่น จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562 
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ประเภท สารวัตรนมโรงเรียน 
สารวัตรนมโรงเรียน 

โรงเรียนวัดควนแพรกหา รางวัลชนะเลิศ การประกวดแกนนำสารวัตรนมโรงเรียนดีเด่น 
ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 

โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแกนนำสารวัตรนมโรงเรียนดีเด่น 
ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 

โรงเรียนบ้านอ่างทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแกนนำสารวัตรนมโรงเรียนดีเด่น 
ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 

โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน โรงเรียนที่มีการดำเนินงานรักษาคุณภาพนมโรงเรียนดีเด่น (ระบบ Cold 
chain นมโรงเรียน) ประจำปี 2562 

 
- 
 

      
ผู้รับผิดชอบ น.ส. จุรวีรรณ ชูอักษร  
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ 
กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภค 
โทร 080-954-2635  
e-mail b_pz306@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 31 ตุลาคม 2562 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


