
รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 4 /2566 

ในวันท่ี 23 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. – 14.00 น. 

ณ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร6 ช้ัน 4 กรมอนามัย 

 

ผูมาประชุม 

1. นางจิตติมา รอดสวาสดิ์ ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประธาน 

2. นางจารุมน บุญสิงห  นักวิเทศสัมพันธชำนาญการพิเศษ 

3. นางสาวปนอนงค เครือซา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                        

4. นางสาวสุพัตรา ทางาม  เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  

5. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ   

6. นางสาวมนสินี น้ำจันทร นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

7. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย  นักวิเทศสัมพันธ                     

8. นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ นักวิชาการคอมพิวเตอร  

10. นางสาวพัทธนันท วังเสนา  นักวิชาการพัสดุ 

11. นายรังสรรค พันธจบสิงห พนักงานขับรถยนต                 

12. นางสาวสมประสงค ภาผล  นักจัดการงานท่ัวไป     เลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม    

1. นายพศิน พิริยหะพันธุ   นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

2. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

1.1 การประชุมกรมอนามัยครั ้งที ่ 4/2566 และเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการ 

Holistic Wellness Program : Relax Retreat and Restart ระหวางวันท่ี 10 – 12 มกราคม 2566 ณ จิณณ 

เวลบีอ้ิง เคานตี้ (Jin Wellbeing County) จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด ดังนี้ 

(1). อธิบดีกรมอนามัย กลาวขอบคุณผูบริหารกรมอนามัยที่เขารวมประชุม และผูบริหารจิณณ เวลบีอ้ิง 

เคานตี ้ ที ่ใหความอนุเคราะหในการศึกษาดูงาน เพื ่อเปนแนวทางในการสราง Lifestyle สังคมผู สูงอายุ  

และรองรับการดำเนินงาน Wellness กรมอนามัย 

(2) ผูอำนวยการกองคลัง รายงานการเบิกจายงบประมาณ ป พ.ศ. 2566 วากรมอนามัยมีผลเบิกจาย

งบประมาณเปนอันดับ 1 ของกระทรวงสาธารณสุข และรายงานภาพรวมผลการเบิกจายงบประมาณ  
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ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันาวาคม 2565 จากระบบ GFMIS โดย อธ ขอใหทุกหนวยรวมมือกันเรงรัดการเบิกจาย 

เพ่ือคงรักษาระดับการเบิกจายไว ท้ังนี้ ศรป.มีผลเบิกจายสะสมเปนอันดับ 4 ของหนวยงานสวนกลาง 

(3) ผูอำนวยการกองดิจิทัลเพื่อสุขภาพ รายงานความกาวหนา 2 เรื ่อง ดังนี้ 1) ระบบวิถีไทยใหม  

สรางไทย สรางชาติ ระยะท่ี1 ปจจุบันตรวจรับงานเรียบแลวแลว และมีแผนจดัฝกอบรมการใชงานจำนวน 3 รุน 

2) ระบบบัตรประจำตัวตามกฎหมาย ปจจุบันดำเนินงาน 90% (4) ผู อำนวยการสำนักอนามัยเจริญพันธุ 

รายงานความกาวหนาการจัดประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพฯ กำหนดจัดงานประมาณเดือน ก.ค. 66  

ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด คอนเวนชั่น กทม. ไดดำเนินการจัดทำหนังสือกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชฯ

ซ่ึงขณะนี้รอพระราชทานวันประชุม ในสวนของการคัดเลือกผลงานวิชาการ จะดำเนินการเปดรับสมัครระหวาง

วันที่ 15 ธ.ค. 65 -28 ก.พ. 66 ซึ่งผอ.ศรป. ไดรับแตงตั ้งเปนคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล องคกรดีเดน  

ผลงานระดับภาค รางวัล princess Health Award ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกำหนดการลงพื ้นท่ี  

ในวันที่ 22 – 24 มี.ค. 65 และจะทำการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 6 กุมภาพันธ เวลา 13:30 น.  

หองประชุมสำนักสงเสริมสุขภาพ 

(5) ผู อำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ รายงานสรุปผลจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื ่อยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษสำหรับงานดานตางประเทศ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา 

ชะอำบีช รีสอรท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี เปนเอกสารเพ่ือทราบ 

1.2 แจงบุคลากรทุกระดับ ใหทราบถึงความคาดหวังของอธิบดี กรมอนามัย ตองานแผนงบรายจายอ่ืน

ตางประเทศ งานความรวมมือระหวางประเทศ โดยตองการให ศรป. รูเกี่ยวกับงานตางประเทศที่ครอบคลุม 

ทุกดาน ขาวสาร ที่เกี่ยวกับมติตางประเทศที่เกี่ยวของกับบริบทงานของกรมอนามัย เพื่อสนับสนุนงานของ 

กรมอนามัยไดทันตอเหตุการณปจจุบัน ทั้งนี้ ผอ.ศรป. ขอใหทำขอมูลเกี่ยวกับประเทศที่เปนผูนำที่ใหความรู

เกี่ยวกับ Life Style การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมุงหวังสนับสนุนขอมูลใหแกกรมอนามัย เพื่อภารกิจของ

กรมอนามัยในการลดการเกิดโรค NCD และเผยแพรขาวสารดังกลาวบนเว็บไซตของหนวยงาน 

1.3 แจงบุคลากรทุกระดับ ใหทราบผลการประชุมคณะกรรมการ กพว. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 18 

ม.ค. 66 วาเปนการรายงานติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหนวยงานภายในกรมอนามัย ซึ่ง ศรป.  

ไมมีขอมูลสำหรับการประชุมดังกลาว จึงขอใหศรป. แตงตั้งคณะกรรมการ กพว. ระดับหนวยงาน เพ่ือเปนกลไก

พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองคกร และติดตามการดำเนินงานดานวิชาการของหนวยงาน โดยมอบหมายให

นางจารุมน บุญสิงห หัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ เปนผูรับผิดชอบจัดทำคำสั่งแตงตั้งดังกลาว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี3/2566 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2565 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง    

 3.1 การประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 

 นางจารุมน บุญสิงห หัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ รายงานขอมูลเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ ใหแกบุคลากร

ทุกระดับ เพื่อเปนความรูและขอมูลสำหรับตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขในการนำเสนอผลงานเลื่อนระดับ

ตามเกณฑท่ีกรมอนามัยกำหนด ซ่ึงในฐานะกรรมการ คณะกรรมการประเมินบุคคลเพ่ือการเลื่อนขาราชการพล

เรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหนงระดับควบ) ของหนวยงาน  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1  

คณะกรรมการฯพิจารณาแลวพบวามีบุคคลที่ผานเกณฑสามารถยื่นเสนอผลงานเลื่อนระดับจากปฏิบัติการ 

เปนชำนาญการ ในกลุมประเภทวิชาการ ไดแก (1) นางสาวปนอนงค เครือซา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

(2) นายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ (3) นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ

ท้ังนี้ ผอ.ศรป. ไดมอบหมายใหนางจารุมน บุญสิงห ประสานกองการเจาหนาท่ีเพ่ือติดตามหนังสือแจงกลับเรื่อง

เลขท่ีตำแหนงท่ีผานเกณฑการประเมินคางาน เรียบรอยแลวเพ่ือประกอบการเลื่อนระดับของบุคลากรดังกลาว 

และไดใหคำแนะนำสำหรับผูเขารับการประเมินการเลื่อนระดับท้ัง 3 ราย ในการเขียนผลงานวิชาการวา ใหใหมี

กรอบแนวคิด อางอิงทฤษฎี ผลงานวิจัย ตางๆ ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของผลงานมาเปนกรอบในการนำเสนอ

ผลงานนั้นๆ ในสวนของการเขารับการฝกอบรม / เขารวมประชุมฯ ของบุคลากรในหนวยงานทุกระดับ  

เมื ่อเสร็จสิ้นการอบรม ผอ.ศรป. ขอใหทุกทานเขาไปบันทึกขอมูลการเขารวมอบรมดังกลาว ในระบบ

บุคลากรของตนเอง เพ่ือเปนฐานขอมูลสำหรับการเสนอผลงานเลื่อนระดับตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ   

4.1 รายงานผลการติดตามการเบิกจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำป  

พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน ผานระบบศูนยต ิดตามผลการปฏิบัต ิงาน กรมอนามัย (Department 

Operation Center : DOC) 

นางสาวศิร ิน ันต ทุนทรัพย รายงานวา (1) ไดบ ันทึกผลการดำเน ินงานตามแผนปฏิบ ัต ิการ  

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ  

เขาสูระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) โดยบันทึก

ขอมูลผลเบิกจายสะสม ณ วันที ่ 18 มกราคม 2566 จำนวน 392,020.30 บาท คิดเปนรอยละ 44.32 %  

ของวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จำนวน 884,500 บาท ซ่ึงเปนยอดผลเบิกจายท่ียังไมรับรูในระบบ GFMIS  

เนื่องจากเงื่อนไขของมาตรการทางดานระเบียบการเงินการคลัง ทั้งนี้หนวยงานไดดำเนินการจัดกิจกรรมตาม

แผนทุกรายการ รายละเอียดตามลิงค : ดาวนโหลด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดำเนินงาน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  

นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานวา ณ วันที่ 23 มกราคม 2566 เปาหมายที่กรมอนามัยกำหนด ไวใน

เดือนมกราคม คือ 39% คิดเปนเงินจำนวน 344,955.00 บาท พบวางบดำเนินงาน มีผลเบิกจายสะสม  

จำนวน 392,020.30 บาท คิดเปน 44.32 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ไดรับจัดสรร (884,500.00 บาท)  

ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กรมอนามัยกำหนด เมื่อหักกันยอด PO ทุกรายการ จำนวน 12,644.50 บาท คิดเปน 

1.43 % เปนผลใหมีเงินงบประมาณคงเหลือหลังกัน จำนวน 479,835.20 บาท คิดเปน 54.25 %  

หากพิจารณาเฉพาะเงินงบประมาณที่ไดรับโอน จำนวน 442,250.00 บาท หักผลเบิกจายสะสม 

จำนวน 392,020.30 บาท หักกันยอดPO จำนวน 12,644.50 บาท หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนต ระหวาง

เดือน ก.พ - มี.ค 66 จำนวน 26,000.00 บาท คงเหลือเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินงาน จำนวน 

11,585.20 บาท   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

4.3 รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 

4.3.1 ขับเคล่ือนองคกรคุณภาพและมีสมรรถภาพสูง ประกอบดวย 4 ตัวช้ีวัด 

(1) ตัวชี้วัดที่ 2.1ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) 

นางจารุมน บุญสิงห หัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงานตาม

แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดฯเดือนมกราคม 2566 มี 5 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที่ 1.2 2.1 3.2 3.3 และ 4.1  

มีรายละเอียด ดังนี้  

 (1) กิจกรรมที่ 1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซต

หนวยงาน (Open Data Integrity and Transparency – OIT) อยูระหวางดำเนินการปรับปรุงขอมูลพื้นฐาน

บนเว็บไซต ศรป. ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตหนวยงาน (Open Data Integrity and 

Transparency – OIT) ขอ O1 - O10 และดานการแกไขปญหาทุจริต โดยมีชองทางแจงเรื่องรองเรียนการ

ทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งไดจัดทำเมื่อปงบประมาณ 2565 ขณะนี้ อยูระหวางการทบทวนและปรับปรุงขอมูล

รายละเอียดขั้นตอนแนวทางการรองเรียนและแบบฟอรมรับขอรองเรียนใหชัดเจนมากขึ้น ตามที่สำนักงาน

เลขานุการกรมกำหนด ซ่ึงในเดือนนี้ขอมูลโครงสรางอยูระหวางเพ่ิมบุคลากรรายใหม 

 (2) กิจกรรมท่ี 2.1 ชี้แจง/สื่อสารแบบ IIT – อยูระหวางการศึกษาขอมูลเพ่ือเตรียมการชี้แจง ซ่ึงคาดวา 

กองการเจาหนาท่ีนาจะแจงเวียนเรื่องดังกลาวประมาณ ปลายเดือนม.ค.หรือตนเดือนก.พ.66 ซึ่งจะสื่อสารให

ดำเนินการตอบตอไป 

(3) กิจกรรมที่ 3.2 รายงานความกาวหนาในที่ประชุมศรป. (เปาหมาย 4 ครั้ง) โดยไดรายงานครั้งที่ 3 

ในวันท่ี 23 ม.ค.66 เรียบรอยแลว 
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(4) กิจกรรมที่ 3.3 รายงานผลในระบบ DOC (เปาหมาย 4 ครั้ง) ไดดำเนินการรายงานในระบบ DOC 

ครั้งท่ี 2 สำหรับเดือน ม.ค. 66 เรียบรอยแลว 

(5) กิจกรรมที่ 4.1 สื่อสารและเผยแพรขอมูลความรู เรื่องที่ 2 (เปาหมาย 2 เรื่อง) ผานประชุมศรป.

ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 66 จำนวน 1 เรื่อง คือการกำหนดคุณธรรมเปาหมายจาก “ปญหาที่อยากแก” 

และ “ความดีที ่อยากทำ” ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ดู ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ไ ด  ท ี ่  ด า ว น  โ ห ล ด  ห ร ื อ  URL: https://cic.anamai.moph.go.th/web-

upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/ita2566/ITA_Moral66.pdf  

ทั้งนี้ สำหรับการตอบแบบประเมินการรับรู IIT ผอ.ศรป. ขอความรวมมือบุคลากรทุกระดับรับทราบ 

และทำความเขาใจขอคำถามใหชัดเจนกอน และมอบหมายใหนางจารุมน บุญสิงห ชี้แจงทำความเขาใจแบบ

ประเมินฯ ใหแกบุคลากรทุกระดับกอนการประเมินดวย 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

(2) ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) และ

การขับเคลื่อนการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO)  

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย รายงานเสนอความกาวหนาแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดโดยในเดือน มกราคม 2566 

โดยขอเปลี่ยนชื่อผลงาน จากเดิมเรื่อง คูมือภารกิจประสานงานและอำนวยความสะดวกแกชาวตางประเทศ เปน 

“เรื ่อง ถอดบทเรียน: กาลา ที่ไมใช..กะลา” ความสำเร็จในการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ (Gala Dinner) 

เนื่องจากไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการดานการจัดการความรู วิจัยและนวัตกรรม 

เม่ือวันท่ี 18 - 20 ม.ค.66 พบวา หากใชผลงานเดิม มานำเสนอ LIKE Talk อาจจะไมสามารถแสดงความชัดเจน

ถึงบทเรียนหรือการจัดการความรูที ่ชัดเจนได เพราะเปนประเด็นที่กวางมาก จึงไดนำเสนอเคาโครงรางท่ี

เฉพาะเจาะจงและสามารถสื ่อสารไดชัดเจนมากกวา จึงขอเปลี่ยนชื่อผลงานดังกลาวขางตน สำหรับการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนกำหนดไวทั้งหมดจำนวน 7 กิจกรรม ซึ่งในเดือนนี้ไดดำเนินการไปแลว 2 กิจกรรม 

คือ กิจกรรมที่ 4 และกิจกรรมที่ 5 ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ ตัวชี้วัดที่ 2.2 ดาวนโหลด และหารือในการพัฒนาจัด

หมวดหมูในหนาเว็บไซต https://cic.anamai.moph.go.th/th/dmkm64  โดยใหใชกลไกของคณะกรรมการ 

กพว. ประจำหนวยงานในการขับเคลื่อนงานวิชาการของหนวยงานตอไป  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

(3) ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

เลขาคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงาน

ขับเคลื่อนตัวชี้วัด วาไดดำเนินการจัดทำขอมูล 

 ระดับที่ 1-3  Management and Governance ไดแกจัดทำ 1) คำสั่งคณะกรรมการติดตามเรงรัด

การเบิกจายงบประมาณ 2) รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันท่ี 15 ของทุกเดือน 
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3) รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดทุกเดือน Upload ข้ึนเว็บไซตหนวยงาน และบันทึก URL ในระบบ 

DOC ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไปทุกเดือน เรียบรอยแลว   

ระดับท่ี 4 Output ผลผลิต หนวยงานประเมินตนเองพบวารอยละผลการเบิกจายสะสมรายเดือนผาน

เกณฑจำนวน 2 เดือน ในเดือน ธ.ค. 65 และ ม.ค. 66 โดยมีรอยละเบิกจายสะสมท่ี 44.32% ซ่ึงรอยละของผล

การเบิกจายสะสม ต่ำกวาเปา (45%)  ซ่ึงในเดือน พ.ย. ศรป. เบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกรมกำหนด 

ระดับท่ี 5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด  หนวยงานประเมินตนเองพบวามีรอยละของผลการเบิกจาย

สะสม ท่ี 44.32% ซ่ึงรอยละของผลการเบิกจายสะสม ต่ำกวาเปา (45%)   

ท้ังนี้หนวยงานประเมินตนเองคาดการณวาจะมีผลคะแนนตัวชี้วัดฯ อยูท่ี 4.25/ 5.00 คะแนน  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

(4) ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 รอยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

นางสาวปนอนงค เครือซา รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด วาสำหรับ

เกณฑการประเมิน รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.65-ก.พ.66) ซึ่งไดดำเนินงานขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเดือน ม.ค. 66 และรายงานผลการ

ดำเนินงานตาม แผนฯ ผานระบบ DOC อยางตอเนื่องเปนประจำทุกสิ้นเดือน 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.3.2 ขับเคล่ือนการดำเนินงานตามภารกิจหนาท่ีหนวยงานสายบริหาร ประกอบดวย 3 ตัวช้ีวัด 

(1) ตัวชี้วัดที่ 4.19 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศตามขอตกลง

ระหวางประเทศ ของกรมอนามัย 

นางจารุมน บุญสิงห รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด ไดดำเนิน

กิจกรรมตามแผนฯ ไดแก (1) กิจกรรมท่ี 3.1 (กิจกรรมดำเนินการจัดประชุมเดือน ก.พ.66) รายงานการประชุม

เตรียมการฯ เมื่อวันที่ 16 ม.ค.66 (2) กิจกรรมที่ 4.2  (3) กิจกรรมที่ 4.3 (4) กิจกรรมที่ 4.4 และ (5) กิจกรรมที่ 4.5 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 หรือดูขอมูลเพ่ิมเติมท่ี ตัวชี้วัดท่ี 4.19 ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

(2) ตัวชี้วัดที่ 4.20 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยใหสามารถ

ดำเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

นางสาวมนสินี น้ำจันทร รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนขับเคลื ่อนตัวชี้วัด  

ไดดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ ของเดือนมกราคม 2566 ครบทุกกิจกรรม ไดแก (1) จัดทำรายงานสรุปผล 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษสำหรับงาน 

ดานตางประเทศ และ (2) รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือน ซ่ึงไดรายงาน

ในท่ีประชุม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 
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มติท่ีประชุม รับทราบ  

(3) ตัวชี ้วัดที ่ 4.21 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของ 

กรมอนามัย 

 นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ  รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงาน

ตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด โดยกิจกรรมภายใตแผนขับเคลื่อนฯ ในเดือนมกราคม 2566 ไดแก (1) จัดทำหนังสือ

ขอความอนุเคราะหขอมูลกรอบความรวมมือระหวางประเทศตางจากหนวยงานตางๆ โดยขณะนี้มีหนวยงานท่ี

สงขอมูลเพิ่มเติมมาแลว 2 หนวยงาน คือ สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม และกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ  

(2) สรุปกรอบความรวมมือระหวางประเทศดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย 

ประจำป 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

4.4 รายงานผลการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศัยกภาพนักวิชาการดานการจัดการ

ความรูวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด 

คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ รายงานวา การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั ้งนี้  

มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนนักวิชาการกรมอนามัยในการสราง และพัฒนางานวิจัย การจัดการ

ความรูและนวัตกรรมดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม มีการพัฒนาตนเอง สรางโอกาสในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูและนำไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใหหนวยงาน

ภายใตกรมอนามัยขับเคลื่อนการจัดการความรูของหนวยงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งสามารถนำไปตอ

ยอดในการจัดทำ KM การถอดบทความ และรูจักการจัดการความรูอยางไรใหนาสนใจ โดยใหรูจักวิธี และ

ขั้นตอนการจัดทำ KM เชน การศึกษาคนควาหาขอมูล วิธีการเขียนบทความใหนาสนใจ การทำ Mapping 

(ใคร/ ทำอะไร /อยางไร/เขียนความสำเร็จ ) เปนตน ซึ ่งในการประชุมกลุ มยอย ศรป.ไดนำผลงาน 

เรื ่อง ถอดบทเรียน: “กาลา ที่ไมใช..กะลา”ความสำเร็จการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ (Gala Dinner)  

มาแลกเปลี่ยนและฝกปฏิบัติการเขียนเคาโครงผลงาน โดยผลงานดังกลาว จะใชนำเสนอในเวที LIKE Talk ดวย 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

4.5 รายงานผลการดำเนินงาน 5ส (ศรป.) : กิจกรรม Lively Workplace,Lovely CIC “ท่ีทำงาน

มีชีวิตชีวา ศรป.นารัก” ครั้งท่ี 3 เดือนมกราคม 2566  

คณะกรรมการ 5ส ศรป. ไดรายงานผลคะแนน ในเดือนมกราคม 2566 พบวากลุมที่ไดคะแนนสูงสุด

เปนอันดับ 1 ได 21 คะแนน คือกลุมงานอำนวยการ อันดับท่ี 2 ได 20 คะแนน คือกลุมวิเทศฯ และอันดับท่ี 3  

ได 19 คะแนน คือกลุมยุทธฯ โดยมีขอสังเกตตามรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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4.6 รายงานติดตามผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการ

ทุจริต ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ รายงานวามี

กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน ในเดือน ม.ค. 66 จำนวน 3 กิจกรรม ไดแกกิจกรรมท่ี 4 , 6 และ 7 

รายละเอียดตาม ดาวนโหลด 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา    

 5.1 พิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2566  

 นางสาวปนอนงค เครือซา หัวหนากลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ แจงวาเพื่อใหการ

ดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัด 2.4 และการบริหารงบประมาณประจำหนวยงาน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

จึงขอเสนอกิจกรรมปรับแผนฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 

5.2 วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจาย และกำหนดมาตรการ การเบิกจายงบประมาณ 

คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจาย วิเคราะหขอมูลจากวาระที ่ 4.2 หากพิจารณาเฉพาะ 

เงินงบประมาณที่ไดรับโอน จำนวน 442,250.00 บาท หักผลเบิกจายสะสม จำนวน 392,020.30 บาท หักกัน

ยอดPO จำนวน 12,644.50 บาท หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนต ระหวางเดือน ก.พ - มี.ค 66 จำนวน 

26,000.00 บาท พบวามีงบประมาณคงเหลือสำหรับการดำเนินงาน จำนวน 11,585.20 บาท จึงเสนอ

มาตรการเพ่ือบริหารงบประมาณใหสามารถดำเนินงานไดตามแผนท่ีวางไวและบรรลุเปาหมายการเบิกจายดังนี้ 

(1) รายจายหมวดคาใชจายประจำ คาน้ำดื่ม คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาน้ำมันเชื้อเพลิง (บัตรฟลีทการด) 

คาจางเหมาพนักงานขับรถ กำกับติดตาม ควบคุมงบประมาณใหเพียงพอเบิกจายลงคลัง 

(2) รายจายหมวดคาใชจายจัดประชุม อบรม ฯ คาใชจายเดินทางไปราชการ  ใหบริหารจัดการดวย 

เงินทดรองราชการของหนวยงาน หากไมสามารถดำเนินการไดใหยืมเงินงบประมาณจากกรมอนามัยและ 

ดำเนินกิจกรรมใหมีผลเบิกจายบรรลุเปาหมายท่ีกรมอนามัยกำหนด ภายใตฐานงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน 

(3) รายจายหมวดคาวัสดุ ซ้ือจาง ใหปรับแผนฯเลื่อนกิจกรรมไปดำเนินการในไตรมาส 3 เปนตนไป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ. 

 

5.3 พิจารณาแผนปฏิบัติการ โครงการสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน และมีชีวิตชีวา (Healthy 

Workplace Happy for life) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน และมีชีวิตชีวา 

(Healthy Workplace Happy for life) ตามคำสั่งคณะทำงานฯ แจงวาเม่ือตนเดือนมกราคมไดมีการประกาศ
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นโยบาย HWP. และขอมติจากท่ีประชุม ศรป.วันนี้เพ่ือเสนอแผนฯ และมีการกำหนดชองทางการติดตอ สื่อสาร 

แบบ 2 ทาง คือ Group Line cic (กรุฟไลนของของหนวยงาน) ,การประชุมประจำเดือนของหนวยงาน และมี

การชี้แจง แจงรายละเอียดเกณฑการประเมินสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี 

มีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต) และ 5ส ของกรมฯ พรอมทั้งนัดวันเพื่อเขารับการตรวจวัดBMIของบุคลากร ศรป.  

ท่ีกองกิจกรรมทางกายฯ ในวันท่ี 21 มี.ค.66 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

 6.1 กิจกรรมยกระดับจิตใจ ดวยการฝกสมาธิ 

 นางจารุมน บุญสิงห คณะกรรมการชมรมจริยธรรม ไดดำเนินกิจกรรมยกระดับจิตใจ ดวยการให

บุคลากรรับฟง “Clip การทำสมาธิกอนทำงาน ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย” เพื่อใหทุกคนไดฝกฟงอยางมี

สมาธิ จิตสงบกอนเริ ่มการทำงาน ตามแนวทางการสงเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรมและ

วัฒนธรรมองคกร รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

 6.2 อัตรากำลังคนของหนวยงาน 

 ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ แนะนำพนักงานราชการบรรจุใหม ชื่อ นางสาวจริญญา ลีพรมมา 

นักวิเทศสัมพันธ เริ่มมาปฏิบัติราชการที่หนวยงาน ที่กลุมวิเทศสัมพันธ ตั้งแตวันที่ 16 ม.ค. 66 เปนตนมา  

สงผลใหอัตรากำลังคนของหนวยงานเพิ่มเปน 14 คน โดยผอ.ศรป. มอบหมายใหนางจารุมน หัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ 

พิจารณามอบหมายงานของภารกิจกลุมตอไปดวย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 14.00 น. 

 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอำนวยการ 
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เอกสารแนบ 1
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน ตัวช้ีวัดที่ 4.19 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศตามขอตกลงระหวางประเทศ ของกรมอนามัย 
มาตรการ/

แนวทาง 

กิจกรรม ระยะเวลา เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1. สราง

เครือขาย

นักวิชาการท่ี

ดูแลงานดาน

ตางประเทศ

ของแตละ

หนวยงานให

เขมแข็ง

1.1จัดทำคำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการบรหิาร

และคณะทำงานการ

ดำเนินงานความ

รวมมือไทย-ลาว  

ดานสงเสริมสุขภาพ

และอนามัย

สิ่งแวดลอม 

พ.ย. 65 1 ฉบับ - สำเนาเอกสารคำสั่ง

 ดำเนินการแลว รายงานเดือน พ.ย.65

คำสั่งกรมอนามัย

ท่ี 1056/2565 ลว 1 พ.ย.65

• เอกสารแนบทาย

2. สนับสนุน

ดาน

ภาษาอังกฤษ

แกหนวยงาน

ในการผลักดัน

ประเด็นภายใต

ความรวมมือ

ตางๆ

2.1 ใหคำแนะนำ 

ปรับแกไขไวยากรณ

ภาษาอังกฤษใน

เอกสารวิชาการ 

พ.ย.65 - 

ก.ค.66 

รวม 4 ครั้ง 

-รอบ 5 เดอืน

แรก 2 ครั้ง

-รอบ 5 เดอืน

หลัง 2 ครั้ง

หลักฐานการสงงานเชน Line  E-mail หนังสือ ฯลฯ 

 ดำเนินการแลว รายงานเดือน ธ.ค.65

• เอกสารแนบทาย จำนวน 3 ครั้ง

เอกสารแนบ 2
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มาตรการ/

แนวทาง 

กิจกรรม ระยะเวลา เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

3. พัฒนา

บทบาท จาก

การทำหนาท่ี

เชิงรับ ให

พัฒนาเปนผู

ริเริม่ 

3.1 รวมประชุม 

ASEAN Health 

Cluster 1 

ก.พ. 66 1 ครั้ง รายงานเดือน ม.ค.66 

เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. จัดการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม ASEAN Health Cluster 1 

ครั้งท่ี 7 โดยมีนายแพทยสราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัยในฐานะ Country Coordinator 'ซอง ASEAN Health 

Cluster 1 เปนประธานการประชุม ** ประชุมจริงเดือน ก.พ.66 

URL: https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/212589  

 3.2 ประชุม SOMHD 

ครั้งท่ี 17  

เม.ย. 66 1 ครั้ง ยังไมถึงกำหนด 

 3.3 ประชุม

เตรียมการไทย-ลาว 

เม.ย. 66 1 ครั้ง ยังไมถึงกำหนด 

 

 

3.4 ประชุมความ

รวมมือไทย-ลาว 

มิ.ย. 66 1 ครั้ง ยังไมถึงกำหนด 

4. กำกับ

ติดตามการ

ขับเคลื่อน

ดำเนินงาน

พัฒนาความ

รวมมือ

ระหวาง

ประเทศ 

 

4.1 จัดทำแผนการ

ขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานตัวช้ีวัด  

 

 

 

 

พ.ย. 65 - 

ก.พ. 66 

1 ฉบับ - เอกสารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวช้ีวัด 4.19 

 ดำเนินการแลว รายงานแลวเมื่อเดือนพ.ย.65 
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มาตรการ/

แนวทาง 

กิจกรรม ระยะเวลา เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

 4.2 รายงาน

ความกาวหนาการ

ดำเนินงานในการ

ประชุมประจำเดือน

ของ ศรป. 

พ.ย.65 - 

ก.ค. 66 

9 ครั้ง - รายงานประชุมประจำเดือนของ ศรป. 

 ดำเนินการแลว ครั้งท่ี 1 24 พ.ย.65 

 ดำเนินการแลว ครั้งท่ี 2 28 ธ.ค.65 

 ดำเนินการแลว ครั้งท่ี 3 23 ม.ค.66 

 4.3 รายงานผลการ

ดำเนินงานตัวช้ีวัดฯ 

ในระบบ DOC ทุก

เดือน 

พ.ย..65 - 

ก.ค. 66 

9 ครั้ง - รายงานประชุมประจำเดือนของ ศรป. 

 ดำเนินการแลว ครั้งท่ี 1 

 ดำเนินการแลว ครั้งท่ี 2 

 ดำเนินการแลว ครั้งท่ี 3 23 ม.ค.66 

 4.4 จัดทำราง 

Concept Note ของ

เอกสาร Minimum 

Standards and 

Guidelines on 

Actions to Protect 

Children from 

Harmful Impact of 

Marketing of Food 

and Non-Alcoholic 

Beverages in the 

ASEAN Region 

ธ.ค.65 - 

ก.พ. 66 

1 ชุด ราง Concept Note  

 ดำเนินการแลว 

เอกสารรางตามแนบจัดทำราง Concept Note 

ดูขอมูลเพ่ิมเตมิท่ีตัวช้ีวัด4.19 

• https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2566 

• ดูขอมูลไดท่ี  Concept note 

 

 ดำเนินการแลว รายงานวันท่ี 23 ม.ค.66 

มีเอกสาร Concept Note ของเอกสาร Minimum Standards and Guidelines เรยีบรอยแลว 

ดูขอมูลไดท่ี URL: https://cic.anamai.moph.go.th/web-

upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_19/4.19-Concept-Note-completed.pdf 
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มาตรการ/

แนวทาง 

กิจกรรม ระยะเวลา เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

 4.5 จัดทำรางเอกสาร 

Joint Action Plan 

ไทย-สปป.ลาว 

ธ.ค. 65 - 

ก.พ. 66 

มี.ค. - ก.ค. 

66 

รอบ 5 เดือน

แรก 1 ชุด 

รอบ 5 เดือน

หลัง 1 ชุด 

รวม 2 ชุด 

รอบ 5 เดือนแรก  

รางเอกสาร Joint Action Plan 

 ดำเนินการแลว รายงานแลวเดือน ธ.ค. 65 

รางเอกสาร Joint Action Plan ไทย-สปป.ลาว  

• ดูขอมูลไดท่ี   

• https://cic.anamai.moph.go.th/web-

upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_19/4.19_JAP%20Health%20Promotion%20TH-

Lao%20(2022)%20draft%20after%20the%20meeting%204%20Aug%202021.pdf  

• https://cic.anamai.moph.go.th/web-

upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_19/4.19_JAP%20Environmental%20Health%20%20TH-

Lao%20(2022)%20draft%20after%20the%20meeting%204%20Aug%202021.pdf  

 

** ขณะน้ีอยูระหวางการแปลเอกสาร (รายงานวันท่ี 23 ม.ค.66) 

 

รอบ 5 เดือนหลัง 

เอกสาร Joint Action Plan  

ชุดภาษาไทยและอังกฤษ   

ฉบับสมบูรณ  
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https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_19/4.19_JAP%20Environmental%20Health%20%20TH-Lao%20(2022)%20draft%20after%20the%20meeting%204%20Aug%202021.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_19/4.19_JAP%20Environmental%20Health%20%20TH-Lao%20(2022)%20draft%20after%20the%20meeting%204%20Aug%202021.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_19/4.19_JAP%20Environmental%20Health%20%20TH-Lao%20(2022)%20draft%20after%20the%20meeting%204%20Aug%202021.pdf


มาตรการ/

แนวทาง 

กิจกรรม ระยะเวลา เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

 4.6 จัดทำรายงาน 

ศรป. ภาพรวม

ความสำเร็จตามกลไก

ความรวมมือในรอบ 

5 เดือนแรก (special 

report) 

ก.พ. 66 1 ฉบับ กำหนดแลวเสรจ็ ณ เดือน กพ 66 

 

5.สนับสนุน

การจัดการ

ขอมูลอยาง

เปนระบบ การ

เขาถึงความรู

และเทคโนโลย ี

5.1 พัฒนาปรับปรุง

ขอมูลบนเว็บไซต

รายการขอมลูความ

รวมมือใหเขาถึงได

งาย 

ธ.ค.65 - 

ก.พ. 66 

2 รายการ 1.รายการขอมลูความรวมมือทวิภาคีไทย-สปป.ลาว 

2.รายการขอมลูความรวมมือระดบัภูมิภาคอาเซียน 

(รายงานวันท่ี 23 ม.ค.66) 

**อยูระหวางดำเนินการ  
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รายงานผลการติดตามกำกับตัวช้ีวัด 4.20 ประจำเดือน มกราคม 2566 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อยกระดับ
ความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศ  
เพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย ทั้งหมด 12 กิจกรรม ในเดือน มกราคม 2566 มีการดำเนินการ
ทั้งหมด 2 กิจกรรม รายละเอียดการดำเนินการในเดือนนี้ปรากฏดังตาราง 

กิจกรรม หลักฐาน 

1. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะด้าน
ต่างประเทศ

- รายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การพัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ (Link)

2. รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตาม
คำรับรองฯ ประจำเดือน

- เอกสารฉบับนี้

จัดทำโดย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ม.ค. 2566 

เอกสารแนบ 3
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บทสรุปผู้บริหาร 

 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ศรป.) ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื ่อน
ภารกิจด้านต่างประเทศของหน่วยงานกรมอนามัย เล็งเห็นว่าความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นสมรรถนะ
สำคัญที่บุคลากรกรมอนามัยจำเป็นต้องพัฒนาให้อยู่ในระดับมาตรฐานนำไปสู่การยกระดับองค์กรให้เทียบได้  
ในระดับสากล ศรป. จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื ่อยกระดับทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน -       
2 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อสร้างและ
เตรียมความพร้อมบุคลากรในสาขาต่าง ๆ ของงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ก้าวสู่ เวทีการ
ประชุมระดับนานาชาติและระดับโลกได้อย่างมืออาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานสาธารณสุข
ระหว่างประเทศของประเทศไทย  

โดยครั้งนี้เน้นการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ได้แก่ การถอดความ (Paraphrasing) การย่อความ 
(Summarizing) การเขียนบทนำ (Writing the introduction) การบรรยายขั้นตอนการวิจัย (Detailing the 
research methods) การเขียนรายงานผลการวิจัย (Describing the findings) และการอภิปรายผลการวิจัย 
(Discussing the findings) และได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร. รนนท์ รุ ่งนภาเวทย์ จากสถาบันภาษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน จาก 14 หน่วยงาน ได้แก่ กองห้องปฏิบัติการ
สาธารณสุขกรมอนามัย กลุ ่มตรวจสอบภายใน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สำนักโภชนาการ                 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 
10 อุบลราชธานี  ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช และศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา  

จากแบบสอบถามและแบบประเมินความพึงพอใจ ก่อนการเข้าร่วมประชุม ผู้ตอบแบบสอบถาม        
ส่วนใหญ่ตอบว่าตนเองมีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับน้อยถึงน้อยมาก (เฉลี่ยร้อยละ 35.20) และ
ภายหลังการเข้าร่วมประชุม มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป (เฉลี่ยร้อยละ 67.20)  
โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากตนเองมีพื้นฐานมาน้อยทำให้เรียนไม่ทันอาจารย์ สำหรับการนำไปต่อยอด สามารถ
นำทักษะความรู้ที่ได้จากการประชุมฯ ไปใช้ในการปฏิบัติจริงได้ในระดับปานกลางขึ้นไป (เฉลี่ยร้อยละ 75.20) 
ความพึงพอใจต่อวิทยากรในภาพรวม ได้ร้อยละ 94.40 โดยประเด็นที่ผู้เข้าร่วมประชุมพึงพอใจมากที่สุ ด คือ 
เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ (ร้อยละ 96.80) และความพึงพอใจต่อการจัดการประชุมฯ ใน
ภาพรวม ได้ร้อยละ 90.40  

******************************** 
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รายงานสรุปผลจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะ 
การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565  
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี 

******************************** 
 ตามที่ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพ                 
เพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่าง
วันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน จังหวัด
เพชรบุรี เพื่อสร้างและเตรียมความพร้อมบุคลากรในสาขาต่าง ๆ ของงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ ่งแวดล้อมให้ก้าวสู่เวทีการประชุมระดับนานาชาติและระดับโลกได้อย่างมืออาชีพ ตลอดจนเสริมสร้าง
ศักยภาพการดำเนินงานสาธารณสุขระหว่างประเทศของประเทศไทย นั้น 
 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ขอสรุปผลของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

1. การประชุมในครั้งนี้ นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ได้ให้เกียรติเป็นประธาน  
ในพิธีเปิดการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล และมีนางจิตติมา รอดสวาสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเป็นผู้กล่าวรายงาน  

นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ได้กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพ          
ด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรกรมอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการเขียนงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษว่าต้อง
มีการฝึกฝนและดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงจะเกิดทักษะดังกล่าว สำหรับเขียนและส่งผลงานนั้นเพื่อนำเสนอ
หรือตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ตลอดจนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ข้อมูลวิชาการระหว่างประเทศขึ้น
อีกทางหนึ่งด้วย 

 
 
2. กลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

  2.1 ผู้เข้าร่วมการประชุม  
  ผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 25 คน จาก 14 หน่วยงาน ได้แก่ กองห้องปฏิบัติการ

สาธารณสุขกรมอนามัย กลุ ่มตรวจสอบภายใน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สำนักโภชนาการ              
สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
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ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 10 
อุบลราชธานี  ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช และศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 
   โดยในรอบนี้ได้มีการกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  
   (1) ผ่านการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล และมี
ทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีมาก หรือ 

  (2) มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกรมอนามัย โดยผลคะแนนรวม 
60 คะแนนขึ้นไปและผลคะแนน Part III: Writing 12 คะแนนขึ้นไป หรือ                     

  (3) มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ในทักษะเขียนอย่างน้อยระดับ B1 หรือ
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOFEL IELTS TOEIC หรอือ่ืน ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ 
   (4) มีทักษะหรือประสบการณ์เขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เช่น Concept note 
หรือ Project proposal 

 
 2.2 วิทยากร  
  ผศ.ดร. รนนท์ รุ่งนภาเวทย์ อาจารย์ประจำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          

ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการเขียนและการเขียนวิจัย
เป็นภาษาอังกฤษ ปัจจุบันรับผิดชอบการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น Thesis Writing, Academic English for 
Graduate Studies, Technical Writing for Engineering, English for Academic Purposes (Science), 
English in Action, Experiential English I&II, Foundation English I&II และ Effective Communication  

  
  2.3 คณะทำงาน จำนวน 13 คน 
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3. หัวข้อหลักในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ การถอดความ (Paraphrasing) การย่อความ (Summarizing) 
การเขียนบทนำ (Writing the introduction) การบรรยายขั้นตอนการวิจัย (Detailing the research methods) 
การเขียนรายงานผลการวิจัย (Describing the findings) และการอภิปรายผลการวิจัย (Discussing the findings) 

 3.1 การถอดความ (Paraphrasing) 
ก่อนเริ่มการบรรยาย ผู้เข้าประชุมมีความรู้เรื่อง “การถอดความ” น้อยถึงน้อยที่สุด (เฉลี่ย

ร้อยละ 36.67) และมีคาดหวังว่าจะได้รับความรู้หลังจากการอบรมในหัวข้อนี้มากถึงมากท่ีสุด (เฉลี่ยร้อยละ 85) 
ตลอดจนมีความรู้สึก/ความคิดเห็น ซ่ึงสามารถนำมาสรุปได้ดังนี้ 

(1) หัวข้อนี้ค่อนข้างยาก สำหรับตัวเอง ยากกว่าหัวข้ออื่นๆ ไม่ค่อยถนัดหรือไม่มีความ
เชี่ยวชาญ ไม่เข้าใจความหมายและวิธีการ แต่ก็อยากทำให้ได้ อยากเรียนรู้ให้ได้มาก
ที่สุด อยากพัฒนาทักษะการถอดความของตนเองให้ดีขึ ้น เป็นเรื ่องที่ต้องใช้การ
ฝึกฝน และประสบการณ์ ต้องทำบ่อยๆ น่าจะต้องใช้เวลาศึกษา 

(2) การถอดความเป็นภาษาอังกฤษ น่าจะถ่ายทอดออกมาได้ยาก เนื่องจากต้องเข้าใจ
และแปลความได้แล้ว ยังต้องตกผลึกเป็นความคิดตัวเอง และถ่ายทอดออกมา  

(3) เป็นหัวข้อที่ดี น่าสนใจ และมีประโยชน์สำหรับใช้ในการทำงานด้านวิชาการหรือวิจัย 
และ สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถอดความจาก
หนังสือราชการที่มาจากหน่วยงานต่างประเทศต่างๆ 

(4) เป็นสิ่งจำเป็นในการสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจตรงกัน  
(5) ถ้ารู้คำศพัทม์ากก็น่าจะถอดความ แปลความหมายได้ง่าย  

หลังการบรรยาย ผู้เข้าประชุมมีความรู้เรื่อง “การถอดความ” ปานกลางถึงมาก (เฉลี่ยร้อยละ 
72.50) และมีความรู้สึก/ความคิดเห็น ซ่ึงสามารถนำมาสรุปได้ดังนี้ 

(1) เข้าใจในประเด็นนี้มากยิ่งข้ึน 
(2) ได้รับความรู้และเทคนิคการเขียนถอดความ ทำให้รู้สึกว่ามันง่ายขึ้นเพราะมีเทคนิค 

คือ using synonyms, changing to passive voice, reformatting parts of speech 
and restructuring sentences และใช้ dictionary เข้ามาช่วยมากขึ้นกว่าเดิมใน
การใช้คำท่ีมีความหมายใกล้เคียง 

(3) นำไปปรับใช้ในการทำงานได้ 
(4) ถอดความได้ดีขึ้น 
(5) เป็นหัวข้อที่ยาก ต้องมีคำศัพท์ ไวยกรณ์ท่ีถูกต้อง และใช้เขียนประโยคเป็น  
(6) สามารถฝึกฝนได้ ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝน และฝึกเยอะๆ 
(7) มีความสำคัญมากในการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ 
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3.2 การย่อความ (Summarizing) 
  ก่อนเริ่มการบรรยาย ผู้เข้าประชุมมีความรู้เรื่อง “การย่อความ” น้อย (เฉลี่ยร้อยละ 40) และ
มีความคาดหวังว่าจะได้รับความรู้หลังจากการอบรมในหัวข้อนี้มากถึงมากที่สุด (เฉลี่ยร้อยละ 84.17) ตลอดจน 
มีความรู้สึก/ความคิดเห็น ซ่ึงสามารถนำมาสรุปได้ดังนี้ 

(1) รู้สึกว่าค่อนข้างยาก/ยาก เพราะส่วนใหญ่มักจะขยายความให้ยาว เช่น เพิ่มตัวอย่าง 
เป็นเรื่องที่อาจจะยากข้ึนมาสักหน่อย ไมค่่อยมีความรู้ในเรื่องนี้ 

(2) อยากเรียนให้ได้มากที่สุด อยากรู้หลักการในการย่อความเพื่อนำมาใช้ในการทำงาน
และพัฒนาทักษะการย่อความให้ดีขึ้น 

(3) เป็นหัวข้อที่สำคัญและมีประโยชน์สำหรับนำไปสู่การปรับใช้ในการทำงาน งานด้าน
วิชาการหรือวิจัย 

(4) คาดหวังว่าหลังเรียนจบแล้วจะสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาตนเองได้ 
(5) มีความสำคัญต่อการสรุปเนื้อหาให้กระชับและเข้าใจง่าย สรุปใจความสำคัญให้สั้นลง 

เป็นการสรุปในแบบผู้เขียนย่อความให้สั้นลง แต่ประเด็นยังครบถ้วน แต่ไม่แน่ใจว่า
เข้าใจถูกหรือไม่ และไม่มีเทคนิควิธีในการย่อความท่ีดี 

(6) น่าจะต้องมีความรู้คลังศัพท์ที่ใช้ทดแทนได้ 
หลังการบรรยาย ผู้เข้าประชุมมีความรู้เรื่อง “การย่อความ” ปานกลางถึงมาก (เฉลี่ยร้อยละ 

71.67) และมีความรู้สึก/ความคิดเห็น ซึ่งสามารถนำมาสรุปได้ดังนี้ 
(1) เข้าใจมากขึ้น และรู้สึกว่ามันง่ายขึ้น สามารถนำไปใช้อย่างถูกต้องมากขึ้น เข้าใจการ

ย่อความได้ดีขึ้น  
(2) ได้รับความรู้และเทคนิคเพ่ิมข้ึน รู้จักการใช้คำเพ่ือเปลี่ยนให้ดีขึ้นตามสไตล์ตนเอง 
(3) เป็นหัวข้อที่ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝน สามารถฝึกฝนได้ แต่ต้องฝึกเยอะๆ และ

ต้องฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอีกมาก 
(4) ยาก เพราะต้องรู้ grammar และหน้าที่ของคำศัพท์ แต่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มาก  
(5) นำไปใช้ในการทำงานได้ 
(6) มีความสำคัญสำหรับการเขียนบทความลงวารสารที่มีเนื้อที่จำกัด โดยย่อความใหส้ั้น 

กระชับ แต่รายละเอียดใจความครบถ้วน  
3.3 การเขียนบทนำ (Writing the introduction) 
ก่อนเริ่มการบรรยาย ผู้เข้าประชุมมีความรู้เรื่อง “การเขียนบทนำ” น้อย (เฉลี่ยร้อยละ 40) 

และมีคาดหวังว่าจะได้รับความรู้หลังจากการอบรมในหัวข้อนี้มากถึงมากที่สุด (เฉลี่ยร้อยละ 83.33) ตลอดจนมี
ความรู้สึก/ความคิดเห็น ซ่ึงสามารถนำมาสรุปได้ดังนี้ 

(1) ค่อนข้างยาก/ยาก ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ยังไม่ค่อยชัดเจนในองค์ประกอบ มีความรู้
น้อยไม่ชำนาญ เคยเขียนแต่ไม่รู้ว่าเขียนถูกหลักหรือไม่ คิดว่ายังเขียนไม่ถูกหลัก การ
เขียนบทนำภาษาไทยพอได้ แต่ภาษาอังกฤษไม่เป็น 
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(2) อยากเรียนรู้เทคนิคการเขียนบทนำ อยากฝึกหัดเขียน เรียนรู้เทคนิคการเขียนบทนำ
ให้ดีขึ้น เขียนเพื่อเชิญชวนให้ผู้อ่านอยากจะอ่านงานของเรา สนใจหัวนี้เป็นพิเศษ
เพราะอยู่ระหว่างศึกษาต่อ 

(3) เป็นสิ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นของการเขียนโครงร่างวิจัย เป็นการเขียนที่
บทนำของงานวิจัยคล้ายๆบทที่ 1 ของงานวิจัย เป็นเรื ่องที่สำคัญในการเขียน มี
ความสำคัญก่อนที่จะนำเข้าสู ่เนื ้อหา เกริ่นโน้มน้าวก่อนเข้าเนื้อเรื ่อง ที่มาและ
ความสำคัญ 

(4) เป็นหัวข้อที่มีประโยชน์สำหรับใช้ในการทำงานด้านวิชาการหรือวิจัย  สามารถนำ
ความรู้หลังจากการอบรมไปปรับใช้ในการเขียนบทความ สามารถนำไปต่อยอด
พัฒนาตัวเองต่อไปได ้

(5) เป็นทักษะที่ต้องใช้เวลาฝึกฝน 
(6) การเขียนบทนำคือการเขียนเกริ่นที่มา และความสำคัญในการทำหัวข้อนี้ 

หลังการบรรยาย ผู้เข้าประชุมมีความรู้เรื่อง “การเขียนบทนำ” ปานกลางถึงมาก (เฉลี่ยร้อย
ละ 73.33) และมีความรู้สึก/ความคิดเห็น ซึ่งสามารถนำมาสรุปได้ดังนี้ 

(1) เข้าใจมากขึ้น และรู้สึกว่ามันง่ายขึ้น เข้าใจหลักการมากขึ้น ได้รับความรู้และเทคนิค
เพ่ิมข้ึน รู้ว่าเราควรเน้นจุดไหนเป็นการเขียนประเด็นสำคัญ ทำให้เขียนบทนำได้ดีขึ้น 

(2) ยังต้องจะฝึกฝน และเขียนเองให้ได้  
(3) สามารถนำไปใช้ในการเขียนงานวิชาการหรืองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ พัฒนาการ

เขียน part นี ้ในงานวิจ ัยระดับปริญญาโทได้ด ีข ึ ้น และสามารถนำไปพัฒนา
ผลงานวิจัยให้ถูกหลักมากยิ่งขึ้น 

(4) เป็นหัวข้อที่ดีมาก และสิ่งสำคัญต้องอ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้มาก มีสถิติมาอ้างอิง 
ชี้ให้เห็นความสำคัญและน่าสนใจของงานวิจัยที่จะนำเสนอ 

(5) พัฒนาการของงานวิจัย โดย 1 ย่อหน้ามีเพียง 1 สำคัญ เทคนิค คือ ใช้ปัญหาและ
ความรุนแรงของปัญหาเป็นตัวบอกความสำคัญของวิจัย นำเสนอสถานการณ์ 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ 

3.4 การบรรยายขั้นตอนการวิจัย (Detailing the research methods) 
ก่อนเริ่มการบรรยาย ผู้เข้าประชุมมีความรู้เรื่อง “การบรรยายขั้นตอนการวิจัย” น้อย (เฉลี่ย

ร้อยละ 40.83) และมีคาดหวังว่าจะได้รับความรู้หลังจากการอบรมในหัวข้อนี้มากถึงมากที่สุด (เฉลี่ยร้อยละ 
83.33) ตลอดจนมีความรู้สึก/ความคิดเห็น ซ่ึงสามารถนำมาสรุปได้ดังนี้ 

(1) ค่อนข้างยาก/ยาก ไม่ชำนาญ ซับซ้อน และยังเขียนไม่ถูกหลักการ จึงอยากรู้หลักการ
หรือแนวทางในการเขียนขั้นตอนการวิจัย  

(2) เป็นเรื่องที่น่าสนใจและต้องการเรียนรู้มากขึ้น สนใจหัวข้อนี้เพราะกำลังศึกษาต่อ 
เป็นสิ่งที่ควรศึกษา และสำคัญไม่แพ้องค์ประกอบอ่ืน 
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(3) ต้องเขียนให้เป็นลำดับ ชัดเจน ถูกต้องตามกระบวนการวิจัย เขียนตามกระบวนการ
ทดลอง  

(4) น่าจะต้องมีความรู้คลังศัพท์ และเทคนิคการเขียนที่ดี 
(5) ฝึกหัดการเขียนบรรยายขั้นตอนการวิจัย เรียนรู้เทคนิค ตัวอย่าง ให้นำไปใช้ได้จริง 
(6) เป็นหัวข้อที่มีประโยชน์สำหรับใช้ในการทำงานด้านวิชาการหรือวิจัย สามารถนำไป

ต่อยอดได้ 
(7) ภาษาอังกฤษไม่ได้เลย  
(8) เป็นการบรรยายขั้นตอนการทำวิจัยให้ผู้อ่านเห็นถึงกระบวนการ เป็นการเขียนเพ่ือ

แสดงให้เห็นถึงกระบวนการวิจัย ต้องเป็นเรื่องท่ีมีการเขียนงานวิจัยมาแล้วถึงบบที่ 3 
คงง่ายกว่าบทที่ 1 

หลังการบรรยาย ผู้เข้าประชุมมีความรู้เรื่อง “การบรรยายขั้นตอนการวิจัย” ปานกลางถึงมาก 
(เฉลี่ยร้อยละ 73.33) และมีความรู้สึก/ความคิดเห็น ซึ่งสามารถนำมาสรุปได้ดังนี้ 

(1) เข้าใจมากข้ึน รู้สึกว่ามันง่ายขึ้น  
(2) ได้รับความรู้และเทคนิคการเขียนเพ่ิมข้ึน  
(3) ทราบขั้นตอนสำคัญของระเบียบวิธีวิจัยว่ามีองค์ประกอบ คือ research design, 

population, sample, sampling, instruments and validation, data 
collection procedures, and data analysis 

(4) นำมาปรับปรุงการเขียน part ระเบียบวิธีวิจัยได้ดีขึ ้น โดยต้องมีองค์ความรู้ด้าน
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องก่อน และมาประกอบกับองค์ความรู้ทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ จึงจะเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(5) เป็นหัวข้อที ่ด ีมาก สามารถนำไปใช้ในการเขียนงานวิชาการหรืองานวิจัยเป็น
ภาษาอังกฤษได ้/ สามารถนำไปพัฒนาโครงร่างวิจัยได้ 

(6) สามารถฝึกฝนได้ / จะฝึกฝน และเขียนเองให้ได้ 
3.5 การเขียนรายงานผลการวิจัย (Describing the findings) 
ก่อนเริ่มการบรรยาย ผู้เข้าประชุมมีความรู้เรื่อง “การเขียนรายงานผลการวิจัย” น้อยถึงน้อย

มาก (เฉลี่ยร้อยละ 37.50) และมีคาดหวังว่าจะได้รับความรู้หลังจากการอบรมในหัวข้อนี้มากถึงมากท่ีสุด (เฉลี่ย
ร้อยละ 81.67) ตลอดจนมีความรู้สึก/ความคิดเห็น ซ่ึงสามารถนำมาสรุปได้ดังนี้ 

(1) เป็นเรื ่องยาก ไม่มีความชำนาญ เขียนค่อนข้างยาก คิดว่าตนเองยังเขียนไม่ถูก
หลักการ 

(2) มีความสนใจและต้องการเรียนรู้มากขึ้น ต้องการฝึกเขียนให้ถูกต้องตามหลักการ
เขียน และควรพัฒนา / สนใจหัวข้อนี้เพราะอยู่ระหว่างศึกษาต่อ 

(3) น่าจะต้องอ่านตัวอย่างมากๆ เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น ต้องเขียนให้ผู้อ่านทราบผลการวิจัย
ได้ครบถ้วน เข้าใจ 
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(4) เป็นหัวข้อที่มีประโยชน์สำหรับใช้ในการทำงานด้านวิชาการหรือวิจัย  
(5) รายงานผล และเทียบเคียงกับงานวิจัยอื่นที่สอดคล้อง หรือขัดแย้งกัน เป็นการเขียน

รายงานผลวิจัยเป็นการเขียนแสดงข้อมูลผลการวิจัย และสรุปผลของการวิจัย  / 
เขียนเพ่ือตอบโจทย์ปัญหาที่ต้องการวิจัย 

หลังการบรรยาย ผู้เข้าประชุมมีความรู้เรื่อง “การเขียนรายงานผลการวิจัย” ปานกลางถึงมาก 
(เฉลี่ยร้อยละ 72.50) และมีความรู้สึก/ความคิดเห็น ซึ่งสามารถนำมาสรุปได้ดังนี้ 

(1) เข้าใจหลักการมากยิ่งขึ้น รู้สึกว่ามันง่ายขึ้น และรู้ว่าควรจะนำข้อมูลที่ได้มาแปลงเป็น
ตาราง กราฟรูปแบบต่างๆ การเขียนคำบรรยายกราฟหรือตารางให้ชัดเจนตาม
วัตถุประสงค์และคำถามการวิจัย รวมทั้งการวิเคราะห์กราฟหรือตารางพร้อมเขียนให้
เข้าใจง่าย 

(2) ได้รับความรู้และเทคนิคเพิ่มขึ้น เรียนรู้เทคนิคการเขียนรายงานผลการวิจัย เพ่ือ
นำไปใช้จริงกับงานของตนเอง นำมาปรับการเขียนบรรยายใต้กราฟผลวิจัยเพิ่มเติม 
รู้สึกว่ามีประโยชน์มากเพราะก่อนมาอบรมไม่มีอาจารย์ท่านไหนแนะนำเรื่องนี้ 

(3) ต้องเลือกประเด็นสำคัญหรือน่าสนใจเพื่อเอามาเขียน และมีการใช้คำศัพท์อธิบายได้
อย่างถูกต้อง 

(4) สามารถฝึกฝนได้ 
(5) เขียนรายงานผลการวิจัยได้ดีข้ึน 

3.6 การอภิปรายผลการวิจัย (Discussing the findings) 
ก่อนเริ่มการบรรยาย ผู้เข้าประชุมมีความรู้เรื่อง “การอภิปรายผลการวิจัย” น้อยถึงน้อยมาก 

(เฉลี่ยร้อยละ 35.83) และมีคาดหวังว่าจะได้รับความรู้หลังจากการอบรมในหัวข้อนี้มากถึงมากที่สุด (เฉลี่ยร้อย
ละ 83.33) ตลอดจนมีความรู้สึก/ความคิดเห็น ซ่ึงสามารถนำมาสรุปได้ดังนี้ 

(1) ยาก ต้องเอาผลมาเปรียบเทียบกับงานอื่น และข้อจำกัดอื่นๆ ไม่ทราบว่าจะเขียน
อย่างไรให้ตรงประเด็น ไม่ชำนาญ ไม่ถนัดงานวิจัย คิดว่ายังเขียนไม่ถูกหลักการ การ
เขียนอภิปรายผลที่ถูกต้องทำอย่างไร  

(2) เป็นเรื ่องที่น่าสนใจและท้าทาย และต้องการเรียนรู ้มากขึ ้น เพราะต้องนำไปใช้
ประโยชน์จริง  

(3) เป็นหัวข้อที่มีประโยชน์สำหรับใช้ในการทำงานด้านวิชาการหรือวิจัย เทียบงานวิจัย
ตนเองกับงานวิจัยอื่น ต้องอ่านตัวอย่างมากๆ เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจ 

(4) การอภิปรายผลการวิจัยคือการเขียนสรุปภาพรวมของวิจัยรวมไปถึงข้อจำกัดที่
เกิดขึ้นในการวิจัย และการแนะนำต่อไป / การวิจัยเชิงพรรณนาจะมีความยาก
เพ่ิมข้ึนในการอภิปรายผลการวิจัย 

หลังการบรรยาย ผู้เข้าประชุมมีความรู้เรื ่อง “การอภิปรายผลการวิจัย” ปานกลางถึงมาก 
(เฉลี่ยร้อยละ 71.67) และมีความรู้สึก/ความคิดเห็น ซึ่งสามารถนำมาสรุปได้ดังนี้ 
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(1) เข้าใจการเขียนผลการวิจัยและหลักการมากขึ้น รู้สึกว่ามันง่ายขึ้น ได้รับความรู้และ
เทคนิคการเขียนเพิ่มขึ้น รู้ว่าควรจะนำข้อมูลที่ได้มาแปลงเป็นตาราง กราฟรูปแบบ
ต่างๆ การเขียนคำบรรยายกราฟหรือตารางให้ชัดเจนตามวัตถุประสงค์และคำถาม
การวิจัย รวมทั้งการวิเคราะห์กราฟหรือตารางพร้อมเขียนให้เข้าใจง่าย 

(2) ได้ฝึกเรียนรู้เทคนิคการเขียนการอภิปรายผลการวิจัย แสดงความคิดเห็นของผู้วิจัย 
(3) สามารถฝึกฝนได้ 
(4) เป็นหัวข้อที่ด ีมาก สามารถนำไปใช้ในการเขียนงานวิชาการหรืองานวิจัยเป็น

ภาษาอังกฤษได้  
(5) ต้องเลือกประเด็นสำคัญหรือน่าสนใจเพื่อเอามาเขียน และมีการใช้คำศัพท์อธิบายได้

อย่างถูกต้อง 
(6) เขียนรายงานผลการวิจัยได้ดีข้ึน  
(7) สามารถนำมาปรับการเขียนบรรยายใต้กราฟผลวิจัยเพิ่มเติม รู้สึกว่ามีประโยชน์มาก

เพราะก่อนมาอบรมไม่มีอาจารย์ท่านไหนแนะนำเรื่องนี้ 
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4. ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจสำหรับการประชุม        
เชิงปฏิบัติการฯ โดยสามารถสรุปความคิดเห็นของผู้ เข้าร่วมประชุมได้ดังนี้ 
  4.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง (ร้อยละ 88) ช่วงอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 48) 

มาจากส่วนภูมิภาค (ร้อยละ 52) และมีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ร้อยละ 36) ระดับปฏิบัติการ (ร้อยละ 48) 
รายละเอียดตามรูปที่ 1-4 
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   รูปที่ 1 เพศ                             รูปที่ 2 อายุ                             รูปที่ 3 หน่วยงาน 

    
                    รูปที่ 4 ตำแหน่ง                                               รูปที่ 5 ระดับ 

4.1.2 ความพึงพอใจต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่าตนเองมีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษดีขึ้นหลัง

การเข้าร่วมประชุม โดยก่อนการเข้าร่วมประชุม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าตนเองมีทักษะความรู้
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับน้อยถึงน้อยมาก (เฉลี่ยร้อยละ 35.20) และภายหลังการเข้าร่วมประชุม ผู้ตอบ
แบบสอบถามตอบว่าตนเองมีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป (เฉลี่ยร้อยละ 67.20) และ
ให้เหตุผลว่า เนื่องจากมีพ้ืนฐานมาน้อยทำให้เรียนไม่ทันอาจารย์ 

  สำหรับการนำไปต่อยอด ผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่าสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้
จากการประชุมฯ ไปใช้ในการปฏิบัติจริงได้ในระดับปานกลางขึ้นไป (เฉลี่ยร้อยละ 75.20) โดยสามารถนำไปใช้
ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง (ร้อยละ 94) ใช้เป็นแนวทางในการทำวิจัยของตนเอง (ร้อยละ 88) 
ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การทำงานความร่วมมือระหว่างประเทศ การประชุมระหว่างประเทศ (ร้อยละ 72) 
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อน ครอบครัว  (ร้อยละ 48) ใช้สอบภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 4) 
และช่วยเหลือหรือเป็นที่ปรึกษาในการเขียนให้กับบุคลากรในหน่วยงาน (ร้อยละ 4) 

หัวข้อทีช่อบและคิดว่าเป็นประโยชน์มากทีสุ่ด คือ การอภิปรายผลการวิจัย (Discussing 
the findings) (ร้อยละ 92) รองลงมาคือ การเขียนรายงานผลการวิจัย (Describing the findings) การบรรยาย
ขั ้นตอนการวิจัย (Detailing the research methods) และการเขียนบทนำ (Writing the introduction) 
(ร้อยละ 84) และกลุ่มสุดทา้ยคือ การถอดความ (Paraphrasing) และการย่อความ (Summarizing) (ร้อยละ 76) 
ทั้งนี้ หัวข้อที่ต้องการให้มีการจัดเพ่ิมเติม ได้แก่ (1) Paraphrasing Advance (2) หลักการเขียน (3) แบบฝึกหัด
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เพิ่มเติมแต่ละทักษะ (4) การฝึกทักษะการเขียนรายงานผลการวิจัยและการอภิปรายผล และ (5) ทักษะ            
การนำเสนองานงานวิจัยนานาชาติ 

สำหรับความพึงพอใจต่อการจัดการประชุมฯ ในภาพรวม ได ้ร ้อยละ 90.40          
โดยความพึงพอใจเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่ ได้ร้อยละ 90.40 ความเหมาะสมของการดำเนินงาน   
การประสานงาน และการอำนวยความสะดวกของผู้รับผิดชอบการประชุมฯ ร้อยละ 88.80 ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมฯ ร้อยละ 82.40 ความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์ รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การประชุมฯ ร้อยละ 79.20 และการประชาสัมพันธ์และความชัดเจนในการชี้แจงวัตถุประสงค์ ร้อยละ 77.60 
ตามลำดับ รายละเอียดตามรูปที่ 5  

 
รูปที่ 5 ความพึงพอใจต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

ข้อเสนอแนะเกีย่วกับการประชุมฯ สามารถนำมาสรุปได้ ดังนี้  
(1) การจัดประชุมครั้งต่อไปควรระบุให้ผู้ร่วมประชุมคนเดิมมาประชุมเพ่ือต่อยอด  
(2) ควรต่อยอดจัดกิจกรรมใน part เขียนเพ่ิมข้ึน เน้น workshop เยอะ ๆ เพ่ือฝึก  
(3) อยากให้มีกิจกรรมแทรกระหว่างหัวข้อ จะได้ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษใน

ห้องเรียนสนุกมากยิ่งข้ึน 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด ค่าเฉลี่ย

ทักษะก่อนเข้าร่วมประชุม 44 36 20 0 0 35.20

ทักษะหลังเข้าร่วมประชุม 0 12 48 32 8 67.20

การน าไปต่อยอด 0 0 44 36 20 75.20

สถานท่ี 0 0 8 32 60 90.40

การด าเนินการต่างๆ 0 0 16 24 60 88.80

ระยะเวลา 0 12 12 28 48 82.40

โสตทัศนูปกรณ์ 0 4 24 44 28 79.20

การประชาสัมพันธ์ 0 12 24 28 36 77.60

ภาพรวม 0 0 8 32 60 90.40
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(4) อยากให้เน้นไปทีละหัวข้อแบบที่อาจารย์สอน หรือมีสอนผ่าน ZOOM ด้วย 
เพราะคนที่สนใจจะมีส่วนร่วม 

(5) อยากให้แนะนำให้ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมข้อมูลมาสำหรับประกอบการเรียน 
(6) ความถี่ในการจัดอบรม นอกจากการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
(7) ได้รับความรู้จากวิทยากรเยอะมาก ที่เหลือจะกลับไปย่อยข้อมูลและพัฒนาตัวเอง

ให้มากขึ้น 
(8) โรงแรมดีมาก อาหารอร่อย ให้เต็ม 100 
(9) สถานที่จัดประชุมไกล ค่อนข้างเสียเวลาในการเดินทาง หากเป็นไปได้ อยากให้

จัดในกรุงเทพจะสะดวกมาก 
4.1.2 ความพึงพอใจต่อวิทยากร 

  ความพึงพอใจต่อวิทยากรในภาพรวม ได้ร้อยละ 94.40 โดยประเด็นที่ผู ้เข้าร่วม
ประชุมพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้  (ร้อยละ 96.80) การเปิดโอกาส
ให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 96) การจัดลำดับขั้นตอนของการนำเสนอเนื้อหา (ร้อยละ 95.20) 
ความน่าสนใจในประเด็น/เรื่องที่บรรยาย (ร้อยละ 94.40) การใช้เวลาเหมาะสมกับเนื้อหา (ร้อยละ 92) และ
การใช้สื่อเหมาะสมกับรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (ร้อยละ 88) ตามลำดับ รายละเอียดตามรูปที่ 6 

 

 
รูปที่ 6 ความพึงพอใจต่อวิทยากร 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย

เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้ 0 0 0 16 84 96.80

การเปิดโอกาสให้ซักถาม 0 0 0 20 80 96.00

การจัดล าดับขั้นตอน 0 0 0 24 76 95.20

ความน่าสนใจ 0 0 4 20 76 94.40

การใช้เวลา 0 4 4 20 72 92.00

การใช้สื่อ 0 4 4 40 52 88.00

ภาพรวม 0 0 0 28 72 94.40
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  ความประทับใจที่มีต่อวิทยากร สามารถนำมาสรุปได้ ดังนี้  
   (1) วิทยากรเก่งมาก มีความรู้ ความสามารถในการสอนและถ่ายทอดเนื้อหาได้ดีมาก 
สอนละเอียดตั้งแต่ในขั้นต้น อธิบายเนื้อหาให้เข้าใจง่าย ทำให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น  

  (2) มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจและหลากหลาย มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้
เข้ากับผู้เรียน และเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนมาก ๆ 

(3) สอนสนุก โดยสร้างบรรยากาศการอบรมที่สนุกสนาน และไม่เครียดจนเกินไป 
(4) ฝึกให้ทำโจทย์อยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการเรียน 
(5) เปิดโอกาสให้ซักถามได้ตลอดเวลา และพร้อมตอบตลอด 
(6) ให้กำลังใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ทำให้มโนทัศน์การเขียนภาษาอังกฤษที่ว่ายาก 

เปลี่ยนได ้อีกท้ัง ยังให้เทคนิค เสริมความม่ันใจในการเขียน ช่วยทำให้การเรียนรู้ดีขึ้น 
(7) สอดแทรกเกร็ดความรู้หรือเทคนิคอ่ืนนอกเหนือจาก part เขียน 
(8) ใจเย็น ใจดี น่ารัก เป็นกันเอง และตรงต่อเวลา  

  สิ่งที่ต้องการเสนอให้วิทยากรปรับปรุง หรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับวิทยากร ได้แก่ 
(1) อยากแบ่งเป็น part กิจกรรมสนุกๆด้วย เพื่อช่วยเสริมความสนุกในการเรียน (2) การจัดสรรเวลาให้
พอเหมาะสำหรับแต่ละ session (3) อยากให้กลับมาสอนอีก และ (4) ขอขอบคุณวิทยากรที่เปิดโอกาส ตอบข้อ
ซักถามได้ตลอดเวลา  

******************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปโดย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ 
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ธันวาคม 2565 
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1.2. รายงานผลดำเนินการตามแผนการขับเคล่ือนตัวช้ีวัดท่ี 4.21 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย (เดือนม.ค.66) 

ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ดำเนินงาน 
เปาหมาย 

ผลการดำเนินการ 

หลักฐานประกอบ อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

เสร็จส้ิน 

1 รวบรวมขอมูลเก่ียวกับงานดานตางประเทศ ขอมูลการลาศึกษา 

ฝกอบรมปฏิบัติการวิจัย ดูงานประชุม สัมมนา และนำเสนอผล

การวิชาการ ณ ตางประเทศของกรมอนามัย นำมาวิเคราะหเพ่ือ

กำหนดมาตรการและวางแผนขับเคลื่อน 

ต.ค. - พ.ย. 

65 

1 ครั้ง  รายงานสรุปผลการวิเคราะหขอมูลความรูเพ่ือ

กำหนดประเด็นความรู มาตรการ และแผน

ขับเคลื่อน (รายละเอียดตามตัวชี้วัดท่ี 4.21) 

2 รวบรวมขอตกลง เอกสารกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 

ขอมูลการลาศึกษา ฝกอบรมปฏิบัติการวิจัย ดูงานประชุม 

สัมมนา และนำเสนอผลการวิชาการ ณ ตางประเทศ จาก

หนวยงานตางๆ 

ธ.ค. 65 - 

ม.ค. 66 

1 ครั้ง  - ไดรายงานความกาวหนาการดำเนินงานในท่ีประชุม

ศรป.ครั้งท่ี 4/2566 (ดูรายงานการประชุม)

- ไดจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลกรอบ

ความรวมมือระหวางประเทศตางจากหนวยงาน

ตางๆ (รายละเอียดตามตัวชี้วัดท่ี 4.21)

- สรุปกรอบความรวมมือระหวางประเทศดานสงเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย

(รายละเอียดตามตัวชี้วัดท่ี 4.21)

- สรุปขอมูลการลาศึกษา ฝกอบรมปฏิบัติการวิจัย ดู

งานประชุม สัมมนา และนำเสนอผลการวิชาการ ณ

ตางประเทศ (รายละเอียดตามตัวชี้วัดท่ี 4.21)

3 รวบรวม กำกับ ติดตามขอมูลความรวมมือระหวางประเทศจาก

หนวยงานตางๆ  

มี.ค. - ก.ค. 

66 

2 ครั้ง รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการความรวมมือ

ดานตางประเทศ กรมอนามัย หรือ หนังสือขอความ

อนุเคราะห/ตรวจสอบขอมูล 

เอกสารแนบ 4

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2566
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/66/CIC_Report4_2566.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2566
https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2566
https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2566


 

ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ดำเนินงาน 
เปาหมาย 

ผลการดำเนินการ 

หลักฐานประกอบ อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

เสร็จส้ิน 

4 พัฒนาระบบฐานขอมูลและนำเขาขอมูลความรวมมือระหวาง

ประเทศ ท่ีสามารถนำไปใชสนับสนุนการทำงานของบุคลากร

ภายในกรมอนามัย 

มี.ค. - ก.ค. 
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1 ระบบ   ระบบฐานขอมูลของหนวยงาน 

- แผนการพัฒนาระบบฐานขอมูลฯ 

5 พัฒนาระบบฐานขอมูลและนำเขาขอมูลขอมูลการลาศึกษา 

ฝกอบรมปฏิบัติการวิจัย ดูงานประชุม สัมมนา และนำเสนอผล

การวิชาการ ณ ตางประเทศ 

มี.ค. - ก.ค. 

66 

 

1 ระบบ   ระบบฐานขอมูลของหนวยงาน 

- แผนการพัฒนาระบบฐานขอมูลฯ 

6 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธเผยแพรใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบผาน

การประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานตางประเทศ กรม

อนามัย หรือเว็บไซตหนวยงาน/สื่อสังคมออนไลน 

มี.ค. - ก.ค. 

66 

 

2 ครั้ง   สื่อประชาสัมพันธ เชน คูมือ หรือ Infographic ท่ี

เผยแพรผานชองทางตางๆ  

7 จัดทำคูมือการใชงานระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวาง

ประเทศและฐานขอมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน 

ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศของ

เจาหนาท่ีกรมอนามัย ประจำปงบประมาณ 2566 

มี.ค. - พ.ค. 
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2 ครั้ง   คูมือการใชงานระบบฐานขอมูลฯ 2 ระบบ 

8 รายงานการติดตามความคืบหนาการดำเนินงานตัวชี้วัดในท่ี

ประชุมประจำเดือนของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

พ.ย. 65 – 

ก.ค. 66 

9 ครั้ง  3 ครั้ง สรุปรายงานประชุมประจำเดือนของศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ 

9 การประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลความรวมมือ

ระหวางประเทศและฐานขอมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม 

ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศของ

เจาหนาท่ีกรมอนามัย ประจำปงบประมาณ 2566 

ก.ค. 66 1 ครั้ง   สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน

ระบบฐานขอมูล 2 ระบบ 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting66
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting66


 

ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ดำเนินงาน 
เปาหมาย 

ผลการดำเนินการ 

หลักฐานประกอบ อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

เสร็จส้ิน 

10 สรุปและวิเคราะหผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) 

ของการดำเนินงานตัวชี้วัดทุก 5 เดือน 

ก.พ., ก.ค. 
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2 ครั้ง   รายงานสรุปและวิเคราะหผลการดำเนินงาน 

 



การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิชาการ 

ดานการจัดการความรู วิจัยและนวัตกรรม”ครั้งท่ี 1  

ระหวางวันท่ี 18 – 20 มกราคม 2566  

ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด คอนเวนช่ัน 

วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมและสนับสนุนนักวิชาการกรมอนามัยในการสราง และ

พัฒนางานวิจัย การจัดการความรูและนวัตกรรม ดานสงเสริมสุขภาพ และอนามัย

ส่ิงแวดลอม มีการพัฒนาตนเอง สรางโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรูและนำไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

• กิจกรรมสัมพันธ รูจักตน ทักทายเพ่ือน รูจักกัน

คณะทำงานนำผูเขารวมอบรมฯ ทำกิจกรรม “รูจักตน ทักทายเพื่อน

รูจักกัน” โดยแบงกลุม ทักทาย แนะนำตนเอง และหนวยงาน รวมถึงเลา

เร่ืองความภาคภูมิใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง ทั้งยังแลกเปล่ียน

ประสบการณการทำงานของแตละคน เพื่อใหผูเขารวมอบรมรูจักกันมาก

ขึ้น ทำใหรูจักกับบทบาทหนาที่ที่หลากหลายของหนวยงานอื่น

• การบรรยาย เก่ียวกับ “บทเรียนการจัดการความรูของกรมอนามัย” โดย

วิทยากร ทั้ง 3 ทาน นายแพทยสมศักด ชุณหรัศมิ์ นางศรีวิภา เล้ียงพันธุสกลุ

และนางวิมล โรมา วิทยากรจากหนวยงานภาครัฐ มาถายทอด

ประสบการณการจัดการความรูของกรมอนามัย เพื่อใหสามารถนำไปตอ

ยอดในการจัดทำ KM การถอดบทความ และรูจักการจัดการความรู

อยางไรใหนาสนใจ โดยใหรูจักวิธี และขั้นตอนการจัดทำ KM เชน

การศึกษาคนควาหาขอมูล การแลกเปล่ียนประเด็นปญหา การทำ

Mapping (ใคร/ ทำอะไร /อยางไร/เขียนความสำเร็จ ) เปนตน

• การบรรยาย เรื่อง “แกะรอยความสำเร็จการบริหารจัดการความรูใน

องคกร” โดย ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน มาถายทอด

ประสบการณโดยตรง และรวมกันแลกเปล่ียนเรียนรูในเร่ืองการจัดการความรู

ในองคกร และปจจัยที่เอื้อใหการจัดการความรูประสบความสำเร็จ ไดแก หาผู

มีประสบการณจากภายนอกหนวยงาน และ 1) การกำหนด key knowledge

2) การมีความเปนระบบ (นโยบาย, โครงสราง, แผน, นำสูแนวทางปฏิบัติให

เปนระบบ) 3) การสรางสภาพแวดลอม (กระตุนความสำเร็จ เวทีแลกเรียนรู)

4) เห็นคุณคา/ ความตอเนื่อง

• การบรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการจัดการความรู โดย

นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัสมิ์ การขับเคล่ือนการจัดการความรูนั้น จะตองมี 3

ประสบการณ ดังนี้ 

3 ประสบการณ 

การแลกเปล่ียนเรียนรู อาทิ กระบวนการแลกเปล่ียนความรูนั้นจัด

ใหผูประสบการณมาเลาเร่ืองสูกันฟง 

กระบวนการทำงาน เพื่อทบทวนการทำงานทั้งดานวามสำเร็จและ

ปญหาที่เกิดขึ้น 

การจัดทำคลังความรู การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร ซ่ึง

กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ 

เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู  

• การบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการเขียนถายทอดองคความรู/

บทความ”โดย นางสุรีพันธุ เสนานุช วิทยากรอิสระดานการถอด

บทเรียนงานเขียน บรรยายเกี่ยวกับการเขียนอยางไรใหมีพลัง

การเขียนบทความเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งจะตองมีเร่ืองเลาหรือขอมูล

เร่ืองที่เราจะเขียนนั้น มากเพียงพอ และตองมีเปาหมายในการ

เขียนที่ชัดเจน มีกลุมเปาหมายที่ตองการส่ือสาร และมีชองทาง

การที่จะนำไปส่ือสาร มีรูปแบบและองคประกอบในการเขียน

ดังตอไปนี้

 องคประกอบของการเขียน มีดังน้ี 

- แกนหลัก มีประเด็นปญหาที่ชัดเจน

(หาประเด็น 1 เร่ือง)

- เรื่องราว เลาผานเร่ืองราวที่นาสนใจ

(มีขอมูล, เขียนใหนาเชื่อถึง)

- ภาษา มีภาษาที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย งาย

และกระชับ

โครงสรางการเขียน ไดแก 

- บทนำ บอกเลาถึงเนื้อหาที่จะนำเสนอ สรางความ

นาสนใจ 2 บรรทัด

- เน้ือหา จัดลำดับการนำเสนอ

มีความเชื่อมโยงกันในแตละวรรค

- บทสรุป สอดคลองกับบทนำ (สรางความเขาใจที่

ชัดเจน /ชวนคิด)

ลำดับการนำเสนอ 

- ลำดับตามเวลา

- ลำดับตามพื้นที่

- ลำดับตามกระบวนการ

- ลำดับจากเหตุไปสูผล

- ลำดับจากผลไปสูเหตุ

- ลำดับจากคำถามสูคำตอบ

- ลำดับจากรายละเอยีดไปสูขอสรุป

- ลำดับคสามจากขอสรุปไปสูรายละเอยีด

จากประเด็นเปนบทความ 

- ตีโจทย - จบัประเด็น

- เห็นมุมมอง

- ลองเชื่อมตอ

- กอเร่ืองเลา

• การแบงกลุมระดมสมอง โดยใหแตละกลุมเลือกเร่ืองที่คิดวา

นาสนใจ มาเขยีนเปนบทความ ซ่ึงตองตรงประเด็น เขาใจงาย

กระชับ เพื่อฝกการเขยีนบทความ โดยใหแตละกลุมเลือกหัวขอ

ที่นาสนใจ มีเขียนเปนบทความ ตามหลักการเขียนทีถู่กตอง

เอกสารแนบ 5
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ประโยชนที่ไดรับ 

การอบรมคร้ังนี้ทำใหรับรูถึงกระบวนการจัดการความรูท่ีสำคัญ และรูถึง

ประสบการณที่หลากหลายในการจัดทำ KM จากวิทยากรผูมีประสบการณ 

ไดเรียนรูถึงวิธีการจัดทำ KM อยางมีขั้นตอน และเปนระบบ เพื่อให

สามารถดำเนินการขับเคล่ือนการจัดการความรูได รวมถึงการเขียน

บทความ ที่สามารถนำไปใชในการดำเนินงานได อยางมีประสิทธิ์ภาพ 

เอกสารประกอบการประชมุ 

 

 

 

 

 

 

ผูจัดทำรายงานการประชมุ 

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นกัวิเทศสัมพันธ 

นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

2  กุมภาพันธ 2566 
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กิจกรรม Lively Workplace, Lovely CIC “ที่ทำงานมีชีวิตชีวา ศรป.นารัก”

คะแนน  5 ส ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศเดือน มกราคม 2565 

จุดบกพรอง 

ประเด็น เกณฑการพิจารณา หลักฐาน/แนวทาง 

พ้ืนท่ีสวนกลางสำหรับจับฉลากกลุมงานท่ีรับผิดชอบคร้ังแรก 

1. พื้นท่ีโตะและตู

อุปกรณสำนักงาน

(รวม 3 คะแนน) 

พ.ย. 65 อก. 

1.1 สภาพอุปกรณ/ เครื่องมือ/ เครื่องใชสำนักงานไมชํารุดและพรอมใชงาน 

- 1 ยุทธฯมีผาตากบริเวณหนา

สวนหยอม

1.2 มีการจัดวางอุปกรณ/ เครื่องมือ/ สำนักงานสวนกลางอยางเปนระเบียบ 

ดูแลความสะอาดเรียบรอยของอุปกรณเครื่องมือ/เครื่องใชสำนักงาน และ

โตะวางใหสะอาดไมมีฝุน 

1.3 ดูแลเครื่องใชสำนักงาน อุปกรณเครื่องมือในตูเหล็กใหเปนระเบียบ 

สะอาด 

2. พื้นท่ีพักผอน/

สวนหยอม

(รวม 1 คะแนน) 

2.1 ดูแลสวนหยอม ตนไม จัดวางใหเปนระเบียบและเปนสัดสวนสวยงาม 

ไมใหเหี่ยวเฉา หรือมีใบเหลือง 

3. พื้นท่ีหองประชุม

ช้ันวางติดผนังและ

บอรดประชาสัมพันธ

(รวม 5 คะแนน) 

พ.ย. 65  ยป. 

3.1 จัดโตะเกาอ้ีประชุมหลังการใชงาน 

-1วิเทศฯ มีกรอบรูป บนหลังตู 

3.2 ดูแลทำความสะอาดโตะ เกาอ้ี และพื้นที่บริเวณหองประชุมสม่ำเสมอ 

3.3 หากมีการรับประทานอาหารบนโตะประชุม ใหทำความสะอาดโตะ 

เกาอ้ีหลังจากรับประทาน ไมมีเศษอาหารตกคางทั้งบนโตะและที่พื้น ไมมี

กล่ิน 

3.4 ดูแลจัดวางของบริเวณช้ันวางติดผนังขางโตะประชุมใหเปนระเบียบ

เรียบรอย เปนหมวดหมู 

3.5 บอรดประชาสัมพันธ ตดิประกาศอยางเปนระเบียบ สะอาด สวยงามมี

ความทันสมัยอยูเสมอ 

4. พื้นท่ีหองอปุกรณ

เคร่ืองใช ไฟฟา

(รวม 6 คะแนน) 

พ.ย. 65  วส. 

4.1 จัดเก็บอาหาร ภาชนะอุปกรณอยางเปนระเบียบในที่ที่จัดไว 

4.2 ไมโครเวฟ และตูเย็น มีความสะอาด ปลอดภัย และอยูในสภาพพรอม

ใชงาน 

4.3 ปดสวิทชและถอดปล๊ักปริ๊นเตอรหลังการใชงานหรือหลังเลิกงาน 

4.4 ดูแลการแยกกระดาษใหถูกกลอง กลอง reuse/recycle 

4.5 ดูแลถังขยะในหองเครื่องใชไฟฟา ฝาปดมิดชิด ไมมีเศษอาหารและ

ภาชนะใสอาหารเครื่องดื่มในถังขยะน้ัน 

กลุม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พค 

อำนวยการ 21 23 21 รวมผล

คะแนนสะสม

ทั้ง 6 เดือน

ประกาศผล 

วิเทศฯ 23 22 20

ยุทธฯ 22 24 19

เอกสารแนบ 6
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ประเด็น เกณฑการพิจารณา หลักฐาน/แนวทาง 

เกณฑสำหรับแตละกลุมตองรับผิดชอบ 

1. โตะทำงานหรือพื้นท่ี

บริเวณโตะทำงาน   

(รวมบริเวณโตะ

คอมพิวเตอร) 

(รวม 13 คะแนน) 

1.1 ปายช่ือประจำโตะ (ช่ือ ตำแหนง รูปถาย) (ติดไวในตำแหนงที่มองเห็น

ไดงาย โดยมีรูปแบบและขนาดปายเปนแบบเดียวกันทั้งหมด) 

 

1.2 บนโตะทำงานสะอาด มีเฉพาะเอกสารและอุปกรณที่จำเปน เชนปากกา 

ดินสอ ยางลบ) ตามความเหมาะสมหรือเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน และ

จัดวางอยางเปนระเบียบ 

เกณฑการพิจารณาเพิ่มเติม 

- ใหมีกลองเก็บเครื่องเขียนไดจำนวน 1 กลองบนโตะทำงาน 

- กรณีของมีคม เชน กรรไกร คตัเตอร การเก็บรวมกันในกลองเก็บเครื่อง

เขียนอาจเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุได ดังน้ันใหเก็บในล้ินชักวัสดุสำนักงาน - 1 ยุทธฯ ปฏิทิน 2 แผน 

- 1 อก. มีเศษกระดาษใตโตะ 

1.3 มีการจัดวางส่ิงของบริเวณพื้นที่ทำงาน ดังน้ี 

• บนโตะทำงานไมวางอาหาร ยกเวน เครื่องดื่ม จำนวน 1 แกวและ

น้ำ 1 ขวด 

• ใตโตะทำงานหากมีส่ิงของใด ๆ เชน รองเทาใหหากลองหรือ

ภาชนะมาใสและจัดวางใหเปนระเบียบ ไมควรมีมากเกินความจำเปน 

• ติดปายช่ือล้ินชักของโตะทำงาน  

เกณฑการพิจารณาเพิ่มเติม 

- แกวน้ำและขวดน้ำที่วางบนโตะ อนุโลมใหวางได 1 แกว และ 1 ขวด ทั้งน้ี

ตองปดฝาใหสนิท หามวางใกลคียบอรด คอมพิวเตอร ปล๊ักไฟ กรณีมีโตะ

ทำงานโตะเดียวและวางคอมพิวเตอรดวย ใหวางใหพนรัศมีของมือซ่ึงจะปด

ใหน้ำหกเลอะคียบอรด คอมพิวเตอร หรือปล๊ักไฟ ซ่ึงอาจเกิดอันตรายได 

-1อก. รองเทาใตโตะ 

 

1.4 ของใชสวนตัว กำหนดใหมี 1 ล้ินชัก มีปายระบุคำวา “ของใชสวนตัว” 

หากมีตูหรือกลองของใชสวนตัว มีไดไมเกิน 1 ตู หรือ 1 กลอง และให

จัดวางในพื้นที่ของตนเองใหเปนระเบียบเรียบรอย  

-1 วิเทศ ไมมีปายของใชสวนตัว 

- อก. ไมมีปายอยูระหวาง

ดำเนินการ 

1.5 อุปกรณสำนักงาน กรณีเปนล้ินชักติดปายระบุคำวา “อุปกรณ

สำนักงาน” และเปนรูปแบบเดียวกัน อุปกรณสำนักงานมีปริมาณ

เหมาะสม จัดเก็บเรียบรอย พรอมใช กรณีมีถาด/ช้ันเอกสาร/ตะแกรง 3 

ช้ัน ซ่ึงวางบนโตะทำงานใหมีไดไมเกินโตะละ 2 ช้ิน 

 

-1 วิเทศ ไมมีปายอุปกรณสำนักงาน 

1.6 วัสดุ อุปกรณบนโตะคอมพิวเตอร จัดวางอยางเปนระเบียบ และ

คำนึงถึงความปลอดภัย สายไฟ ปล๊ักไฟ สวิตซไฟ สายคอมพิวเตอรอยูใน

สภาพเรียบรอย ปลอดภัย ไมชำรุดเสียหาย 

เกณฑการพิจารณาเพิ่มเติม 

- เครื่องสำรองไฟขนาดเล็กที่ใชทั่วไป ใหวางบนฐานที่เปนไมมีลอ หรือวาง

บนโตะคอมพิวเตอรหรือโตะทำงาน หามวางบนพื้นหองโดยตรง  -1 ยุทธฯ สายไฟใตโตะไมเรียบรอย 
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สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ปรับแผนรอบ 6 เดือนแรก ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

แผน โครง/รายการ งบประมาณ/บาท หมายเหตุ

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

1.งบดําเนินงาน 6 โครงการ 884,500

1.1 ไดรับจัดสรร

รอบแรก (รอบ 6 เดือน

แรก)

6 โครงการ 442,250

1.2 คงเหลืองบประมาณ

ที่ไดรับจัดสรร รอบ 6

เดือนหลัง

6 โครงการ 442,250

1.3 งบประมาณคาดวา

จะไดรับ 

ขอมูล ณ 27 ธ.ค. 2566

เอกสารแนบ 7
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โครงการ งบประมาณ/ บาท

1.โครงการบริหารจัดการหนวยงาน 305,000

2.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุงสูสากล 236,700  

3.พัฒนาระบบฐานขอมูลดานความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย 40,000

4.โครงการสนับสนุนการดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศภายใตกรอบ

ความรวมมือตางๆ

50,210

5.โครงการประชุมปฏิบัติการความรวมมือไทย - ลาวดานสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยส่ิงแวดลอม 

168,000

6.โครงการพัฒนาองคกรและเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติงาน 84,590

รวมทั้งสิ้น 884,500

ภาพรวมงบดําเนินงาน ศรป. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ขอมูล ณ 27 ธ.ค. 2566
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โครงการที่ กิจกรรมที่ งบประมาณ/บาท

วงเงินเดิม (บาท) วงเงินปรับใหม (บาท)

โครงการที่ 4 โครงการ

สนับสนุนการดําเนินงาน

ความรวมมือระหวางประเทศ

ภายใตกรอบความรวมมือ

ตางๆ

4.1.ประชุมคณะกรรมการความ

รวมมือดานตางประเทศ 
7,750 ปรับใหกิจกรรมที่ 4.2 

(1,240)

คงเหลือ

6,510

4.2 ประชุมการดําเนินงานศูนย

ความรวมมือระหวางประเทศ /14

คน

24,180
เบิกจาย

7,750

มีแผนที่จะใช

17,670

สวนขาด 1,240

ไดรับจากกิจกรรมที่ 4.1

4.1 (1,240)

รวมเปน 25,420

ขอมูล ณ 27 ธ.ค. 2565

ปรับแผนงานโครงการ/กิจกรรม (งบดําเนินงาน) ศรป. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนปฏิบัติการ โครงการสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน และมีชีวิตชีวา  

(Healthy Workplace Happy for Life) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หนวยงาน..ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  กรมอนามัย 

โครงการ /กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1. ประกาศนโยบายการพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและ

ความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) ปงบประมาณ 2566

1 ฉบับ ม.ค.66 คณะทำงานพัฒนา

สถานที่ทำงานนา

อยู นาทำงานฯ 

2. แตงตั้งคณะทำงานการพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน และมีชีวิตชีวา

(Healthy Workplace Happy for Life) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำ

หนวยงาน

1 ฉบับ ม.ค.66 คณะทำงานฯ 

3. ช้ีแจง/แจงเวียนหลักเกณฑการดำเนินงานสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน “สะอาด

ปลอดภัย สิ่งแวดลอมด ีมีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต” และ 5ส

1 คร้ัง ม.ค.66 คณะทำงานฯ 

4.จัดทำแผนการดำเนินงานสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี 

มีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต” และ 5ส

1 ฉบับ ม.ค.66 คณะทำงานฯ 

5. ประกาศวัฒนธรรมองคกรประจำหนวยงาน (MOPH to HEALTH) 1 ฉบับ ธ.ค.65-ม.ค.66 คณะทำงานฯ 

6. ประชุมตรวจติดตาม ทบทวน กจิกรรมตามแผนฯ ที่กำหนด วิเคราะหขอมูลผลการ

ดำเนินงานเพ่ือจัดทำขอเสนอในการพัฒนาและรายงานผล

คร้ังที่ 1 ม.ค.66 

คร้ังที่ 2 เม.ย.66 

คร้ังที่ 3 ก.ค.66 

ม.ค.-ก.ค. คณะทำงานฯ 

เอกสารแนบ 8
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7. กำหนดชองทางการติดตอสื่อสารภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพแบบ 2 ทาง 

    1.ชองทางการประชุมประจำเดือนของหนวยงาน   

    2.ชองทาง Line Group cic 

2 ชองทาง ต.ค.65-ก.ย.66 

 

คณะทำงานฯ 

8. กิจกรรมการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน ดานการสงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม และ

ความสมดุลในชีวิตการทำงาน ไดแก 

(8.1) กิจกรรม Lively Workplace,Lovely CIC “ที่ทำงานมีชีวิตชีวา ศรป.นารัก” 

(8.2) กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วันสำคัญตางๆ เชน กิจกรรม 

วันขึ้นปใหม วันสงกรานต วันคลายวันเกิดของบุคลากร  และวันศุกรแตงกายผาไทย เปนตน 

(8.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานสูองคกรสมรรถนะสูง

และมีธรรมาภิบาล  

(8.4) กิจกรรมจิตอาสาคัดแยกขยะพลาสติก อลูมิเนียม สงตอใหกับหนวยงาน/โครงการ/มูลนิธิที่

เกี่ยวของ เพื่อทำประโยชนใหแกสังคม  

(8.5) กิจกรรมตรวจประเมินวัดคา BMI (โดยกองกิจกรรมทางกาย) 

5 กิจกรรม ม.ค.-ก.ค.66 คณะทำงานฯ 

9. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑสะอาด 1 ฉบับ เม.ย.66 คณะทำงานฯ 

10. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑปลอดภัย 1 ฉบับ เม.ย.66 คณะทำงานฯ  

11. รายงานสรุปผลการดำเนินตามเกณฑมีชีวิตชีวา และ สมดุลชีวิต ระดับพ้ืนฐาน 

(11.1) กิจกรรมดานอนามัยส่ิงแวดลอมและความสมดุลในชีวิตการทำงาน 2 เร่ือง ไดแก 

(11.1.1) กิจกรรมการใหความรู เทคนิคการทำงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร, 

แนวทางการพัฒนาบุคลากรของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ,แนวทางการดำเนินงานและ

ขับเคล่ือนองคกรสรางสุข 

(11.1.2) กิจกรรมจิตอาสาคัดแยกขยะพลาสติก อลูมิเนียม สงตอใหกับหนวยงาน/โครงการ/

มูลนิธิที่เกี่ยวของ เพื่อทำประโยชนใหแกสังคม  

1 ฉบับ 

 

1 คร้ัง 

 

 

1 คร้ัง 

เม.ย.66 

 

ธ.ค.66 

 

 

ธ.ค.66 

ม.ค.-เม.ย.66 

คณะทำงานฯ  
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(11.2) กิจกรรมตรวจประเมินวัดคา BMI (โดยกองกิจกรรมทางกาย) 1คร้ัง/บุคลากรไม

นอยกวารอยละ 80 

12. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑประหยัดพลังงาน และ ลดการใชทรัพยากร 

ไดแก 

(12.1) จัดทำเกณฑ/มาตรการ/นโยบาย การประหยัดไฟฟา 

(12.2) จัดทำเกณฑ/มาตรการ/นโยบาย การประหยัดน้ำมนั 

(12.3) จัดทำเกณฑ/มาตรการ/นโยบาย การประหยัดน้ำ 

 

1 ฉบับ 

1 ฉบับ 

1 ฉบับ 

 

ม.ค.-ก.พ.66 

ม.ค.-ก.พ.66 

ม.ค.-ก.พ.66 

คณะทำงานฯ 

13. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑการประเมิน 5 ส 1 ฉบับ เม.ย.66 ″ 

 

 

 

 จัดทำโดย  

คณะทำงานการพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงานฯ 
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เกณฑการประเมินสถานทีท่ำงานนาอยู นาทำงาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี มีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต” 

คำชี้แจง  โปรดทำเคร่ืองหมายลงในชองผลการประเมิน ดังนี ้

 “   ” ในชองที่ผานการดำเนนิการ รวมคะแนนสรุปผล 

 

สวนที่ 1 : การสนับสนุนขององคกรและการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน  5  ขอ 

 

เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

1. การ

สนับสนนุของ

องคกร 

ผูบริหารระดับสูงใหการสนบัสนนุ  

โดยกำหนดเปนนโยบายเก่ียวกับเร่ืองการ

สงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม และ

ความสมดุลในชีวิตการทำงานมกีารวางแผน

และจัดสรรงบประมาณ สำหรับดำเนิน

กิจกรรม พรอมทั้งเขียนเปนลายลักษณ

อักษรและปดประกาศใหผูปฏิบตัิงานทุกคน

รับทราบ 

 มีนโยบายลงนามโดยผูมีอำนาจสงูสุดของหนวยงาน (0.5) 

 มีแผนงานหรือมีแผนการดำเนินกิจกรรม (0.5) 
 

1   

2. วัฒนธรรม

องคกร 

มีการเสริมสรางวัฒนธรรมที่เอ้ือตอการ

สงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอมและ

ความสมดุลในชีวิตการทำงาน 

 มีประกาศวัฒนธรรมองคกรและมีการประชาสัมพันธ   

แนวทางการพิจารณาเพ่ิมเติม 

วัฒนธรรมข้ึนอยูกับการกำหนดของแตละหนวยงาน 

1   

3. การติดตอ 

สื่อสาร 

กำหนดและเลือกใชวิธีการติดตอสื่อสาร

ภายในองคกรอยางมีประสทิธิภาพในเร่ือง

การสงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม และ

ความสมดุลในชีวิตการทำงานตามความเสี่ยง 

ทั้งนี้ควรเปนกระบวนการสื่อสารแบบ 2 ทาง 

 มีชองทางการสื่อสาร เชน ติดประกาศ เสียงตามสาย 

ระบบสารสนเทศ Facebook , Group Line และเปนชอง

ทางการติดตอสื่อสารแบบ 2 ทาง  
 

1   
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เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

เพื่อใหผูปฏิบัติงานมสีวนรวมในการรับและ

ใหขอมูลขาวสาร ไมไดเปนผูรับขอมูลอยางเดยีว 
 

4. การตรวจ

ติดตามทบทวน 

และ

ประเมินผล 

ตรวจติดตาม ทบทวน และประเมินผลการ

ดำเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพ อนามัย

สิ่งแวดลอม และความสมดลุในชีวิตการ

ทำงานในองคกร เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการ

ดำเนินการตามแผนและมีการตรวจสอบ

ผลลัพธ 

 มีการติดตาม ทบทวน และประเมินผลการดำเนนิงานตาม

แผนที่กำหนด เชน การประชุมคณะ/ทีมทำงาน การใชแบบ

สำรวจพรอมสรุปรายงานผลการดำเนนิงาน  
 

1   

5. การมีสวน

รวมของ

ผูปฏิบัตงิาน 

กำหนด/เปดโอกาสใหผูปฏิบัตงิานมีสวนรวม

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ อนามยัสิ่งแวดลอม 

และความสมดุลในชีวิตการทำงานอยาง

สม่ำเสมอและตอเนื่อง 

 เปดโอกาสใหเจาหนาที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ  
 

1   

รวมคะแนน (ดานการสนับสนุนองคกรฯ) 5   
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สวนที่ 2 : “เกณฑสะอาด” 2 ขอ 

เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

1.เกณฑสะอาด 

(4  คะแนน) 

1.1 ไมแขวนวัสดุตาง ๆ ตามเสาหรือผนัง

ของอาคาร เวนแตเปนอุปกรณที่ใชเพื่อการ

เฝาระวัง ตรวจตราหรือใชเพื่อการตรวจวัด

สภาพแวดลอมในบริเวณนั้น และวัสดุอ่ืน ๆ 

ที่จำเปน เชน นาิกาแขวนผนัง ปฏิทิน

แขวนผนัง 

 เสา ผนัง เพดาน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  

ห้ิงพระหรือโตะหมูบูชา หนวยงานละ 1 จุด  

(กรณีที่หนวยงานมีหลายชั้นและชั้นนั้นมีหลายกลุมงาน 

ใหมีชั้นละ 1 จุด 
 

1   

1.2 อุปกรณและหลอดไฟตามทีต่าง ๆ ตอง

อยูในสภาพดี และสะอาด 

 อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาอยูในสภาพดี ใชการได และมี

ความสะอาด  

1   

1.3 บริเวณพื้นสะอาด  บริเวณพื้นภายในหนวยงานอยูในระนาบเดียวกัน เรียบ 

ไมลื่น สภาพดี และมีความแข็งแรง ไมมีเศษฝุนผง ไมมีเศษขยะ 

1   

1.4 ตูเก็บของหรือชั้นวางของอยูในสภาพดี

และสะอาด ติดปายแสดงชนิดสิง่ของ 

 ตูเก็บของหรือชั้นวางของอยูในสภาพดี มีความสะอาด  

และสิ่งของเปนระเบียบเรียบรอย 

1   

2.การควบคุม

สัตวและแมลง

พาหะนำโรค 

(4  คะแนน) 

มีการควบคุมสัตวและแมลงพาหะนำโรค 

เชน แมลงสาบ แมลงวนั หนู และยุงใน

สถานทีท่ำงาน 

 มีแผนการปองกัน ติดตามตรวจสอบ ควบคุมสัตวและ

แมลงพาหะนำโรค  

1   

 มีการดำเนินการถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอมและมีการกำจัดโดยการใชเคร่ืองมือดักจับ หรือใช

สมุนไพรฉีดพน ทีไ่มมีสารพษิตกคางและสงผลกระทบตอ

ผูปฏิบัตงิาน  

1   

 มีการปองกัน ติดตามตรวจสอบ ควบคุมสัตวและแมลง

พาหะนำโรค  

1   

 มีการทำลายแหลงอาหาร/แหลงเพาะพันธุ และมีการ 1   
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เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

กำจัดโดยการใชเคร่ืองมือดักจับ หรือใชสมุนไพรฉีดพน ทีไ่ม

มีสารพิษตกคางและสงผลกระทบตอผูปฏิบตัิงาน  

รวมคะแนน (ดานสะอาดฯ) 8   

 

สวนที่ 3 : “เกณฑความปลอดภัย” 8 ขอ 

 

เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

1. การบันทึก

ขอมูลอุบัติเหตุ/

การเจ็บปวยจาก

การทำงาน 

(1 คะแนน) 

อุบัติเหตุจากการทำงานที่รายงานตามแบบ 

กท.16 หรือแบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุ 

ลดลงจากรอบปที่ผานมา (ภาคผนวก ค.) 

 หนวยงานไมมีความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการทำงาน  

(ตอบขอถัดไป) 

 

1   

 หนวยงานมีความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการทำงาน มีการ

ดำเนินการดังน้ี  

        แสดงแบบฟอรมรายงานที่ใชในการบนัทึกการเกิด

อุบัติเหตุจากสถานทีท่ำงานจดัทำข้ึน (0.5) 

        กรณีมีอุบัติเหตุตองมีรายงานการวิเคราะหขอมูล

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ และมีระบบการจัดเก็บขอมูล /กรณีไม

มีอุบัติเหตุไมตองวิเคราะห  (0.5) 

 

2. การทำงานที่

ปลอดภัย 

(4  คะแนน)  

2.1 จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวน

บุคคลที่ถูกตอง เหมาะสม และเพียงพอ 

 หนวยงานไมมีรูปแบบการทำงานที่มีความเสีย่ง  

(ตอบขอถัดไป)  

 

1   
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เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

 หนวยงานที่มีรูปแบบการทำงานที่มีความเสีย่ง เชน  

ศูนยหองปฏิบัติการ คลนิิกทันตกรรม กลุมอาคารและสถานที่ 

เปนตน 

        มีการจัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหกับ

เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิาน (0.4) 

        อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลทีจ่ัดใหมีความ

เหมาะสมกับประเภทของงาน (0.3) 

        อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลทีจ่ัดใหมีความ

เพียงพอตอการใชงาน (0.3) 

 2.2 มีการกำหนดกฎระเบียบและข้ันตอน

การทำงานทีป่ลอดภัย 

 หนวยงานไมมีรูปแบบการทำงานที่มีความเสีย่ง  

(ตอบขอถัดไป)  

1   

 หนวยงานที่มีรูปแบบการทำงานที่มีความเสีย่ง เชน ศูนย

หองปฏิบัติการ คลินิกทนัตกรรม กลุมอาคารและสถานที่ 

เปนตน มีคูมือ หรือ ข้ันตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน หรือ 

กฎระเบียบ มาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

โดยเฉพาะสำหรับงานที่เปนอันตราย  

2.3 ติดตั้งเคร่ืองจักร/อุปกรณอยางมั่นคง

และปลอดภัย 

 หนวยงานไมมีเคร่ืองจักร (ตอบขอถัดไป)  
 

1   

 หนวยงานมีเคร่ืองจักร มีการดำเนินการดังนี ้

        มีการติดตั้งเคร่ืองจักร/อุปกรณอยางมั่นคง

ปลอดภัย (0.5) 

        มีการติดตั้งอุปกรณปองกันสวนที่เปนอันตรายขณะ

เคร่ืองจักรทำงาน (0.5)  
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เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

2.4 เคร่ืองจักร/อุปกรณ/เคร่ืองมือ/

เคร่ืองใชไดรับการบำรุงรักษาใหอยูใน

สภาพดี และไมมชีิ้นสวนทีช่ำรุด หรือ สวน

แหลมคมที่อาจทำอันตรายได 

 หนวยงานไมมีเคร่ืองจักร (ตอบขอถัดไป) 
 

1   

 หนวยงานมีเคร่ืองจักร มีการดำเนินการดังนี ้

       เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณที่เก่ียวของมี

ความสะอาด อยูในสภาพใชการไดดี (0.4) 

       มีแผนการซอมบำรุงเคร่ืองจักร/อุปกรณ/เคร่ืองมือ/

เคร่ืองใช (0.3) 

       มีการตรวจติดตามการปฏิบัติตามแผนการซอมบำรุง

ไดรับการตรวจสอบโดยวิศวกร/เจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญอยาง

สม่ำเสมอตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่กำหนด (0.3) 

3. ระบบไฟฟา 

(4  คะแนน) 

3.1 การเดินสายไฟเปนระเบียบ ใชสายไฟ

ถูกประเภท และมีการปฏิบัตติาม

หลักเกณฑการใชไฟฟาอยางปลอดภัย 

 การเดินสายไฟ อุปกรณไฟฟา แผงควบคุมมีสภาพดี  

ไมชำรุด (0.4) 

 การเดินสายไฟ มีการจัดเก็บเปนระเบียบ (0.3) 

 มีการตรวจสอบระบบไฟฟาและสายดิน อยางสมำ่เสมอ 

(0.3) 

แนวทางการพิจารณาเพ่ิมเติม 

ชำรุด/ไมเปนระเบยีบ 1 จุด ตัด 0.10 คะแนน 

ชำรุด/ไมเปนระเบยีบ มากกวา 1 จุด ให  0 คะแนน 

1   

3.2 สวิตช สายไฟ ไดรับการบำรุงรักษาให

อยูในสภาพดีและปลอดภัย 

 สวิตช สายไฟ มสีภาพด ีไมชำรุด หรือเสื่อมสภาพ  

แนวทางการพิจารณาเพ่ิมเติม 

ชำรุด/ไมเปนระเบยีบ 1 จุด ตัด 0.10 คะแนน 

ชำรุด/ไมเปนระเบยีบ มากกวา 1 จุด ให  0 คะแนน 

1   
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เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

3.3 มีเสนหรือขอบเขตแสดงบริเวณที่อาจมี

อันตรายหรือหามเขาใกล 

 หนวยงานไมมีเคร่ืองจักรหรือบริเวณที่อันตราย  

(ตอบขอถัดไป) 

1   

 หนวยงานมีเคร่ืองจักร หรือบริเวณที่อันตราย ตองมีการ

ขีดสีตีเสน กำหนดบริเวณติดตั้งเคร่ืองจักร อุปกรณและ

เสนทางเดนิ (1) 

แนวทางการพิจารณาเพ่ิมเติม 

ไมแสดงขอบเขต 1 จุด ตัด 0.10 คะแนน 

ไมแสดงขอบเขต มากกวา 1 จุด ให  0 คะแนน 

3.4 มีอุปกรณตัดไฟ (Safety Cut/ 

Breaker) รองรับกรณีเกิดไฟช็อต/ร่ัว 

 ตูควบคุมระบบไฟฟามสีภาพดี ใชการได (0.5) 

 ตูควบคุมระบบไฟฟาอยูในตำแหนงที่เหมาะสมไมมีสิง่กีด

ขวาง  (0.5) 

 

 

1   

4. การปองกัน

อัคคีภัย 

(2  คะแนน) 

4.1 มีเคร่ืองดับเพลิงตรงกับชนดิของ

เชื้อเพลิงอยางเพียงพอ ไดรับการ

ตรวจสอบใหพรอมใชงาน และติดตั้งอยูใน

ตำแหนงที่สามารถนำมาใชไดทนัท ี

สำหรับประเมินกรม/ศอ. 

 มีอุปกรณดับเพลิงตรงกับชนิดของเชื้อเพลิงอยาง

เพียงพอ 

 มีการติดตั้งอุปกรณดับเพลงิติดตั้งสูงจากพื้นอาคาร 

ไมเกิน 1.5 เมตร มองเห็นและเขาถึงไดงาย 

 มีการตรวจอุปกรณดับเพลิง  

 มีการบันทึกขอมูลการตรวจอุปกรณดับเพลิง 

 จัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงและแผนอพยพหนไีฟเปน

ประจำทุกป  

1  กลุมอาคารสถานที่  

อธิบายเกณฑในการประชุม

โครงการดับเพลิง 2566 
 

54



เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

สำหรับประเมินหนวยงานตางๆ ภายในกรม 

 มีอุปกรณดับเพลิง 

สภาพพรอมใชงาน ติดตั้งสูงจากพื้นอาคารไมเกิน 1.5 เมตร 

มองเห็นและเขาถึงไดงาย (0.2) 

 มีแบบบันทึกการตรวจสอบอุปกรณดับเพลิง (0.2) 

 มีการตรวจสอบดูแลรักษาอุปกรณดับเพลิง (0.2) 

 มีปายแสดงวธิีการใชถังดับเพลิง (0.2) 

 เขารวมการฝกซอมดับเพลิงและแผนอพยพหนไีฟ (0.2) 

แนวทางการพิจารณาเพ่ิมเติม 

ใหแสดงแผนอพยพหนีไฟหรือหลักฐานการสงบุคลากรเขา

รวมการฝกซอมดับเพลิง ทีห่นวยงานจดั 

 4.2 ทางหนีไฟและบนัไดหนไีฟอยูในสภาพ

ที่ดีไมมีสิ่งกีดขวางหรือ ถูกปดตาย 

 หนวยงานไมมีทางหนีไฟในพื้นที่รับผดิชอบ  

(ตอบขอถัดไป) 

 

1   

 หนวยงานมีทางหนไีฟในพืน้ทีรั่บผิดชอบ มีการจัดการ

ดังนี ้

        จัดใหทางหนีไฟอยูในสภาพดี ไมชำรุด พรอมใช

งาน (0.4) 

        ไมปลอยใหมีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ (0.4)   

        มีสัญลักษณทางหนีไฟ หรือหากมีทางตางระดบั

บริเวณทางหนไีฟก็ใหตดิสัญลักษณแสดงทางตาง

ระดับ (0.2) 

55



เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

5. การระบาย

อากาศ 

(1  คะแนน) 

ภายในหองหรือบริเวณที่ทำงานมีการ

ระบายอากาศที่เพียงพอ อุณหภูมิ

เหมาะสม 

 มีการจัดใหมีการระบายอากาศ การติดตั้ง

เคร่ืองปรับอากาศ ระบบระบายอากาศเฉพาะที่ หรือโดยวิธี

ธรรมชาติ เหมาะสมตามแตละพื้นที่ทำงาน (0.4) 

 มีการกำหนดอุณภูมิ อยางเหมาะสม (กรณีพื้นที่ที่มี

ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศกำหนดอุณหภูมิ 25–28 องศา) (0.3) 

 มีแผนในการดูแลรักษาเคร่ืองปรับอากาศ และมีการซอม

บำรุงระบบฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด (0.3) 

1   

6. สารเคมี 

(3  คะแนน) 

6.1 มีการจัดประเภทของสารเคมี และแยก

เก็บไวเฉพาะตามหลักปฏิบัตสิำหรับ

สารเคมีประเภทนั้น ๆ 

 หนวยงานไมมีการใชสารเคมี (ตอบขอถัดไป) 1   

 หนวยงานมีการใชสารเคมี มีการดำเนินการดงันี้  

        มีการเก็บสารเคมีในภาชนะทีป่ดฝามิดชิดเหมาะสม

กับความเปนอันตรายตามประเภทของสารเคมี (0.3) 

        มีการแยกประเภทและติดฉลากที่ภาชนะบรรจุ

สารเคมี (0.4) 

        มีการกำหนดวิธีการจัดการเมื่อสารเคมีหกรั่วไหล (0.3) 

6.2 ไมมีปญหาฝุนหรือควันที่มีผลกระทบ

ตอผูปฏิบัติงาน และสรางความเดือดรอน

รำคาญตอชุมชนใกลเคียง 

 หนวยงานไมมีกิจกรรมที่ทำใหเกิดฝุน (ตอบขอถัดไป) 1   

 หนวยงานมีกิจกรรมที่ทำใหเกิดฝุนมีการดำเนนิการดังนี ้

        มีการจัดการการฟุงกระจายของฝุน จากการ

ประกอบกิจการ (0.4) 

        มีผลการตรวจวัดเปนไปตามที่กฎหมายกำหนดใน

สถานประกอบกิจการ (0.3) 

        ไมมีขอรองรองเรียนหรือหากมีเร่ืองขอรองเรียน 

ตองมีแนวทางจัดการแกไข (0.3) 
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เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

 6.3 ไมมีกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็น

รบกวนที่มีผลกระทบตอผูปฏิบตัิงาน และ

สรางความเดือดรอนรำคาญตอชุมชน

ใกลเคียง 

 หนวยงานไมมีการใชสารเคมีและกิจกรรมที่ทำใหเกิด

กลิ่นเหม็น (ตอบขอถัดไป) 

1   

 หนวยงานมีการใชสารเคมีและกิจกรรมที่ทำใหเกิดกลิ่น

เหม็น มีการดำเนินการดังนี้  

        มีการจัดการและควบคุมสารเคมีและกลิ่นจากการ

ประกอบกิจการตามที่กฎหมายกำหนด (0.5) 

        ไมมีขอรองรองเรียนหรือหากมีเร่ืองขอรองเรียน 

ตองมีแนวทางจัดการแกไข (0.5) 

7. มูลฝอย 

(1 คะแนน) 

มีการคัดแยกขยะที่ถูกตอง  มีภาชนะรองรับที่เหมาะสม (0.3) 

 มีการแยกตามประเภท เชน มูลฝอยทั่วไป มูลฝอย 

รีไซเคิลและมูลฝอยอินทรีย (0.4) 

 มีการแยก มูลฝอยอันตราย ออกจากมูลฝอยทั่วไป และ

มีแนวทางในการจัดการ (0.3) 

*เชน หลอดฟลูออเรสเซนต ถานไฟฉายหรือแบตเตอร่ี 

โทรศัพทเคลื่อนที่ ภาชนะที่ใชบรรจุสารกำจัดแมลงหรือ

วัชพืช กระปองสเปรยบรรจุสีหรือสารเคมี เปนตน 

แนวทางการพิจารณาเพ่ิมเติม 

กรณีหนวยงานมีหลายชัน้และมหีนวยงานอ่ืนทิ้งขยะรวมกัน 

ใหเปนความรับผิดชอบรวมกัน ตัดคะแนนเทากันในภาพรวม 

เชนเดียวกับเร่ืองหองน้ำ 

 

 

1   
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เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

8. น้ำเสียหรือสิ่ง

ปฏิกูล 

(1 คะแนน)  
น้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูลไดรับการบำบัดที่

ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลกอนระบายออก

นอกอาคาร ไมกอใหเกิดผลกระทบตอ

ผูปฏิบัตงิาน และไมสรางความเดือดรอน

รำคาญตอชุมชนใกลเคียง 

 มีการจัดการน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูลเปนไปตามที่กฎหมาย

กำหนด (0.5) 

 มีการสอบถาม หรือตรวจสอบหลักฐานการใชบริการ

กำจัดสิ่งปฏิกูลจากบริษทัที่ไดรับใบอนุญาตจากทองถ่ิน (0.5) 

 

 

 

 

1   

รวมคะแนน (ดานความปลอดภัย) 17   
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สวนที่ 4 : “เกณฑมีชีวิตชีวา” และ “สมดุลชีวิต” ระดับพ้ืนฐาน”  5  ขอ 

 

เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

1. การจัดสถานที่

เผยแพรขอมูล

ขาวสาร 

(1คะแนน) 

มีสถานที่เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและ

เพิ่มพูนความรูดานการสงเสริมสุขภาพ 

อนามัยสิ่งแวดลอม และความสมดุลในชีวิต

การทำงาน รวมทั้งมีกลองรับความคิดเห็น 

และ/หรือกระดานสนทนา (เวบ็บอรด) 

 มีชองทางการสื่อสาร เชน การติดประกาศ เสียงตาม

สาย ระบบสารสนเทศ (0.3) 

 มีกลองหรือชองทางอ่ืนเพื่อรับฟงความคิดเห็น และ

ขอเสนอแนะ (0.3) 

 ขอมูลที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นถูกนำไปวิเคราะห

และกำหนดเปนแนวปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม (0.4)   

แนวทางการพิจารณาเพ่ิมเติม 

- มีการติดประกาศขอมูลขาวสารดานสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอม 

- มีกลองรับฟงความคิดเห็น และนำมาวิเคราะหแกไขปญหา 

(ถาไมมีขอคิดเห็นใหคะแนนฟรี) 
 

1   

2. จัดกิจกรรมดาน

สิ่งแวดลอม 2 

เร่ือง/ป (1คะแนน) 
 

มีการจัดกิจกรรมดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

และความสมดุลในชีวิตการทำงาน แก

ผูปฏิบัตงิานอยางนอย 2 เร่ือง/ป 

(ภาคผนวก ง.) 

 หนวยงานมีการจัดกิจกรรมดานอนามัยสิ่งแวดลอม เชน 

1. กิจกรรมปลูกตนไม  

2. กิจกรรมลดการใชพลาสติก 

3. กิจกรรมการคัดแยกขยะ  

4. อ่ืนๆ 

แนวทางการพิจารณาเพิ่มเติม  

- ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

- ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ 

- สรุปผลการดำเนนิกิจกรรม/โครงการ 

1   
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เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

3. กิจกรรม ลด 

เลิก บุหร่ี และสิ่ง

เสพติด (1คะแนน) 

มีการใหความรูและจัดกิจกรรมการรณรงค

การลด เลิกบุหร่ี และสิ่งเสพติดรวมทั้งหาม

สูบบุหร่ีในอาคารสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้

สามารถจัด “เขตสูบบุหร่ี” เปนการเฉพาะ

ได 

 มีการดำเนินการใหหนวยงาน/สถานประกอบกิจการเปน

เขตหามจำหนาย และดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล (0.5) 

 มีการสื่อสาร ใหความรู ประชาสัมพันธ ไมสบูบุหร่ี (0.5) 

แนวทางการพิจารณาเพ่ิมเติม 

เชน ติดปายรณรงค บอรดใหความรู หลักฐานการใหความรู 

1   

4. การตรวจ

สุขภาพ

ประจำป(1คะแนน) 

มีการจัดหรือสนับสนนุใหผูปฏิบตัิงานไดรับ

บริการตรวจสุขภาพประจำปและเฝาระวัง

ภาวะสุขภาพของตนเอง 

 มีการดำเนินการใหผูปฏิบตังิานเขารับการตรวจสุขภาพ

ประจำป หรือตรวจคา BMI อยางใดอยางหนึ่ง (0.5) 

แนวทางการพิจารณาเพ่ิมเติม 

- รอยละ 80  ให 0.5 คะแนน 

- รอยละ 70.01 -70.99 ให 0.3 คะแนน 

- ต่ำกวารอยละ 70 ให 0.1 คะแนน 

 มีการสรุปวิเคราะหผลสุขภาพ (0.5) 

1   

5. การใหบริการ

รักษาเบื้องตนหรือ

การปฐมพยาบาล 

(1คะแนน) 

มีตูยา ชุดปฐมพยาบาล และเคร่ืองชั่ง

น้ำหนัก พรอมทั้งมีการจดบันทกึการรักษา

และการใชยา 

 มีตูยา อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน เคร่ืองชั่งนำ้หนัก

(0.4) 

แนวทางการพิจารณาเพ่ิมเติม 

มีตูยา อุปกรณปฐมพยาบาลเบือ้งตน ให 0.2 คะแนน 

มีเคร่ืองชั่งน้ำหนัก ให 0.2 คะแนน 

 มีการบันทึกการใชยา อุปกรณปฐมพยาบาล (0.3) 

แนวทางการพิจารณาเพ่ิมเติม 

ไมมีสมุดบนัทึกการใชยาให 0 คะแนน 

มีสมุดบันทึกแตไมบนัทึกการใชใหดูการใชยาประกอบ 

หากมีการใชยาแตไมบันทึกให 0 คะแนน 

1   
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เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

 มีผูรับผิดชอบ ดูแลตูยา อุปกรณปฐมพยาบาล (0.3) 

แนวทางการพิจารณาเพ่ิมเติม 

มีผูรับผิดชอบ แตยาหมดอายุให 0 คะแนน 

กรณีศูนยอนามัยที่มีโรงพยาบาล ไมตองมีอุปกรณปฐม

พยาบาล ตูยา 

รวมคะแนน (เกณฑมชีีวิตชีวา) 5   

  

 

สวนที่ 5 : “เกณฑประหยัดพลงังาน” และ “ลดการใชทรัพยากร” 3  ขอ 

 

เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

1. เกณฑ

ประหยัดไฟฟา 

(1  คะแนน) 

มีการดาํเนินงานตามมาตรการประหยดัไฟฟ้า เคร่ืองปรับอากาศ (0.5) 

- ตั้งอุณหภูมิไวท่ี 25 องศา และอยาปรับเปลี่ยน

บอย (0.25) 

- เปดเครื่องปรับอากาศในชวงเวลา 09.00 – 11.30 

น. และ 13.00 – 16.00 น. โดยปด ในชวงเวลาพัก

กลางวัน จัดทำปายเปด – ปดไฟฟาแสงสวางใน

สวนที่จำเปนเทานัน้ (0.25) 

 แสงสวาง (0.5) 

- ปดสวิตซไฟระหวางเวลาหยุดพกักลางวัน (12.00 – 

13.00 น.) ยกเวนเฉพาะกรณีที่มีงานเรงดวนใหเปด

1   
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เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

เฉพาะจุดที่จำเปนตองใชงาน (0.25) 

- ติดสติ๊กเกอรบริเวณสวิตซเปด – ปด ใหทราบวา

เปนของไฟดวงไหน (0.25) 

 

2.เกณฑ

มาตรการ

ประหยัดน้ำมนั 

(1  คะแนน) 
 

มีการดาํเนินงานตามมาตรการประหยดันํา้มนั  จัดทำทะเบียนคุมการใชรถยนตและทำสถิติการใช
น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนตแตละคันทุกเดือน การใช
รถยนตตองจัดทำใบอนุญาตการใชรถยนตจาก
ผูบังคับบัญชา (0.5) 

 ตรวจเช็คเครื่องยนต และบำรุงรักษารถยนตใหอยูใน
สภาพพรอมท่ีจะใชงานเสมอ ไดแก (0.5) 

      - ตรวจเช็คเครื่องยนต เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง ไส
กรองน้ำมันเชอเพลิง และไสกรองอากาศอยางสม่ำเสมอ
ตามรอบการซอมบำรุง (0.3) 

     - ตรวจเช็คลมยาง รวมท้ังสภาพรถยนตโดยท่ัวไป (0.2) 

1   

3. เกณฑ

มาตรการ

ประหยัดน้ำ 

(1  คะแนน) 

มีการดาํเนินงานตามมาตรการประหยดันํา้  หากพบเห็นอุปกรณ ระบบน้ำประปาชำรุดหรือเกิดรอย

รั่ว ใหทำการแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือซอมบำรุงทันที 

1   

รวมคะแนน (เกณฑประหยัดพลังงาน) 3   
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โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และมีชีวิตชีวา 
(Healthy Workplace Happy for Life) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ปรับข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2566 

เกณฑ์การประเมิน 5 ส    

ชื่อหน่วยงานรับการประเมิน ........................................................................................................................... ......... 
ผู้ประเมิน /ทีมที่ตรวจประเมิน............................................................................................. ..................................... 
ตำแหน่ง ..........................................................................เบอร์โทรศัพท์ ............................. .................................... 
วันที่ประเมิน ...................................................................................................................................................... ...... 
คำชี้แจง โปรดเตมิเครื่องหมายในช่องผลการประเมินดังนี้ 
1. มีการดำเนินการครบถ้วนสมบรูณ์  ให้ 1 คะแนน 
2. มีการดำเนินงานไม่ครบให้ตัดไปตามเกณฑ์การพิจารณา 
   (บริเวณที่เป็นจุดบกพร่อง กรรมการให้ข้อเสนอแนะและมภีาพประกอบ) 

 

ประเด็น เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 
ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
ข้อเสนอแนะ 

1. ป้ายและบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
(รวม 4 คะแนน) 

1.1 ผังโครงสร้างองค์กร เพื่อสะดวกในการติดต่อราชการ  
     1.1.1 ผังโครงสร้างองค์กร (ตดิรูป) (0.4) 
     1.1.2 แผนผังแสดงตำแหน่งท่ีนั่งของบุคลากรกลุ่มงาน  

        (ไม่ต้องติดรูป) จำนวน 1 ผงั (0.3) 
    1.1.3 ป้ายระบุกลุม่งาน (0.3) 

1 
 
 
 

  

1.2 มีป้าย/สญัลักษณ์บ่งช้ี บริเวณที่ไม่ปลอดภัย เช่น พื้นที่ต่างระดับ 
หรือจุดอันตรายอื่นๆ 

เกณฑ์การพิจารณาเพ่ิมเติม 
ติดทางต่างระดับด้วยสีเหลืองดำหรือสีแดง  

1   

1.3 บอร์ดประชาสมัพันธ์อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ติดประกาศ
อย่างเป็นระเบยีบ สะอาด สวยงาม 

เกณฑ์การพิจารณาเพ่ิมเติม 
ไม่วางสิ่งของกีดขวางหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

1   

1.4 ข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์มีความทันสมยัอยู่เสมอ 
เกณฑ์การพิจารณาเพ่ิมเติม 
ข้อมูลควรเป็นปัจจุบัน กรณีเป็นขอ้มูลของปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ควรเป็นข้อมูลทีย่ังสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง  

1   

2. โต๊ะทำงานหรือพ้ืนที่
บริเวณโต๊ะทำงาน   
(รวมบริเวณโต๊ะ
คอมพิวเตอร์) 
(รวม 4 คะแนน) 

2.1 ป้ายช่ือประจำโตะ๊ (ช่ือ ตำแหน่ง รูปถ่าย) ติดไว้ในตำแหน่งที่
มองเห็นได้ง่าย โดยมรีูปแบบและขนาดป้ายเป็นแบบเดียวกัน
ภายในกลุ่มงาน แตภ่ายในหน่วยงานไม่เหมือนกันก็ได ้

เกณฑ์การพิจารณาเพ่ิมเติม 
โต๊ะว่าง ยังไมม่ีคนนั่ง ให้วางป้าย “ว่าง” 

1   

2.2 บนโต๊ะทำงานสะอาด มีเฉพาะเอกสารและอุปกรณ์ที่จำเป็น 
(ปากกา ดินสอ ยางลบ) ตามความเหมาะสมหรือเกีย่วข้องกับ
การปฏิบัติงาน และจดัวางอย่างเปน็ระเบียบ 

เกณฑ์การพิจารณาเพ่ิมเติม 
ให้มีกล่องเก็บเครื่องเขียนไดจ้ำนวน 1 กล่องบนโต๊ะทำงาน 

1   
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ประเด็น เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 
ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
ข้อเสนอแนะ 

2.3 มีการจัดวางสิ่งของบริเวณพื้นท่ีทำงาน ดังนี ้
2.3.1 บนโต๊ะทำงานมีแก้วน้ำหรือขวดน้ำ ไดไ้ม่เกิน 1 ใบ (0.5) 

     2.3.2 ใต้โต๊ะทำงานไม่วางเอกสารหรือสิ่งของใด ๆ ยกเว้น 
รองเท้าไม่เกิน 1 คู่ (0.5) 
เกณฑ์การพิจารณาเพ่ิมเติม 
- แก้วน้ำและ/หรือขวดน้ำที่วางบนโต๊ะ อนุโลมให้วางได้ 1 แก้ว 
และ/หรือ 1 ขวด ท้ังนี้ต้องปิดฝาให้สนิท ห้ามวางใกล้คีย์บอร์ด 
คอมพิวเตอร์ ปลั๊กไฟ กรณีมีโต๊ะทำงานโต๊ะเดียวและวาง
คอมพิวเตอร์ด้วย ให้วางให้พ้นรัศมีของมือซึ่งจะปัดให้น้ำหกเลอะ
คีย์บอร์ด คอมพิวเตอร์ หรือปลั๊กไฟ ซึ่งอาจเกิดอันตรายได ้
- รองเท้าไม่เกิน 1 คู่ (รองเท้ากีฬา รองเท้าแตะ รองเท้าทำงาน หรือ
รองเท้าอื่น ๆ) 
- ไม่เปิดลิ้นชักโต๊ะของใช้ส่วนตัวของเจ้าหน้าท่ี 
 

1 
 
 
 
 
 

  

2.4 วัสดุ อุปกรณ์บนโต๊ะคอมพิวเตอร์ จัดวางอย่างเป็นระเบียบ และ
คำนงึถึงความปลอดภยั สายไฟ ปลั๊กไฟ สวติซ์ไฟ สาย
คอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย ไม่ชำรดุเสยีหาย 

เกณฑ์การพิจารณาเพ่ิมเติม 
- เครื่องสำรองไฟขนาดเล็กท่ีใช้ทั่วไป ให้วางบนฐานที่เป็นไมม้ีล้อ 
หรือวางบนโต๊ะคอมพิวเตอรห์รือโต๊ะทำงาน ห้ามวางบนพ้ืนห้อง
โดยตรง กรณเีป็นเครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่ ไมส่ามารถวางบนฐาน
ได้ เช่นกรณีของกองแผนงาน ให้มีแนวทางการดูแลรักษาเพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น 
- เครื่องปริ้นเตอร์ กรณีพื้นที่จำกัด ไม่มีโต๊ะวาง อนุโลมให้วางบน
หลังตู้เอกสารได้ ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัตเิหตุกับผูป้ฏิบัติงาน 
 

1 
 

  

3. อุปกรณ์สำนักงาน 
(รวม 1 คะแนน) 

สภาพอุปกรณ์/ เครื่องมือ/ เครื่องใช้สำนักงานอยู่ในสภาพ 
พร้อมใช้งาน 

1   

4. ตู้เก็บเอกสาร/ตู้เก็บ
ของ 
(รวม 4 คะแนน) 

4.1 มีป้ายแสดงรายการประเภทเอกสารในตู้ สามารถค้นหาสิ่งของ
ต่าง ๆ ภายในตูไ้ดส้ะดวก  

1   

4.2 ภายในตู้มีป้ายดัชนีบ่งช้ีประเภทเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ที่จัดเกบ็ 
   * กรณี เป็นตู้กระจกใสสามารถมองเห็นสิ่งของภายในได้ ไมต่้อง

ติดป้าย และจัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

1   

4.3 มีการจัดเก็บเอกสาร/ คู่มือ/ หนังสือ/ รายงาน/ วัสดุอุปกรณ์
เป็นหมวดหมู่ จัดวางเป็นระเบยีบ 

1   

4.4 มีความสะอาดเรยีบร้อย กรณจีัดวางของบนตู้ให้จัดวางเป็น
ระเบียบและปลอดภัย 

 

1   

5. มุมรับประทาน
อาหาร 
(รวม 1 คะแนน) 

มีการทำความสะอาดและไมม่ีเศษอาหารตกค้าง 
เกณฑ์การพิจารณาเพ่ิมเติม 
กรณีหน่วยงานนั้นไม่มมีุมรบัประทานอาหารข้อนี้ให้คะแนนเต็ม 

1   
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ประเด็น เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 
ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
ข้อเสนอแนะ 

 
6. พ้ืนที่พักผ่อนหรือ
สวนหย่อม 
(รวม 3 คะแนน) 

6.1 มีการจัดพื้นท่ีพักผ่อนหรือสวนหย่อมอย่างเป็นสดัส่วนสวยงาม
เป็นระเบียบ และมีความปลอดภัย 

เกณฑ์การพิจารณาเพ่ิมเติม 
- ให้พิจารณาเรื่องความปลอดภัยของการจัดพื้นท่ีพักผ่อน เช่น ถ้ามี
กระถางต้นไม้ ต้องไมม่ีปลั๊กไฟอยูบ่ริเวณนั้น เพื่อป้องกันรดน้ำต้นไม้
แล้วน้ำรั่วซึมเข้าปลั๊กไฟ 
- ในหน่วยงานจะมีหรือไม่มีการจัดพื้นที่พักผ่อน ส่วนหย่อมก็ได้ 
 

1   

6.2 มีการกำหนดผูร้ับชอบพ้ืนท่ีพักผ่อน/สวนหย่อม 
 

1   

6.3 มีการดูแลและทำความสะอาดพื้นท่ีพักผ่อน/สวนหย่อมเป็น
ประจำสม่ำเสมอ  

 

1   

7. ทางหนีไฟ 
(รวม 2 คะแนน) 

7.1 ไม่วางสิ่งของกีดขวางทางหนีไฟ 
      7.1.1 ◻ ทางหนีไฟ 
      7.1.2 ◻ ทางเดิน 
 

 
0.5 
0.5 

  

7.2 บริเวณพื้นต่างระดับต้องมสีัญลักษณ์แสดงชัดเจนป้องกัน
อุบัติเหตุการสะดุดหกล้ม 

      7.2.1 ◻ ทางหนีไฟ 
      7.2.2 ◻ ทางเดิน 
เกณฑ์การพิจารณาเพ่ิมเติม 

ติดเทปสีแดงข้ันแรกเพื่อให้เริ่มระวัง และติดขั้นสุดท้ายเพื่อบอกว่า
หมดจุดอันตรายของแตล่ะชั้น ตามความเหมาะสม 
 

 
 

0.5 
0.5 

  

8. ถังขยะ 
(รวม 3 คะแนน) 

8.1 จัดให้มีถังขยะเพียง 1 จุดของกลุ่มงาน/ฝ่าย โดยเลือกใช้ถังขยะ
ที่มีฝาปิดมิดชิด ไม่ทิ้งเศษอาหารและภาชนะใส่อาหาร เครื่องดื่ม
ในถังขยะนั้น 

เกณฑ์การพิจารณาเพ่ิมเติม 
ถังขยะในกลุ่มงาน/ฝ่าย เป็นถังขยะสำหรับทิ้งเศษกระดาษใน
สำนักงาน ส่วนเศษอาหารและอื่น ๆ ให้นำไปท้ิงที่จุดรวบรวมขยะ
ของหน่วยงาน 
 

1   

8.2 จัดให้มีจุดรวบรวมขยะของหน่วยงานและมีการคัดแยกขยะ
อย่างน้อย 3 ประเภท (ทั่วไป อินทรีย์ รีไซเคิล) 

 

1   

8.3 มีการจัดการขยะ โดยการรวบรวมนำไปท้ิงภายนอกเป็นประจำ
ทุกวัน เพื่อไม่ใหเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธุ์สัตว์แมลงและพาหะนำโรค 

 

1   

รวมคะแนน  22   
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาสถานที่ทำงานตามเกณฑ์ 5 ส  

..............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................. 

ภาพประกอบการดำเนินงาน (ก่อน-หลัง) 
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กิจกรรมยกระดับจิตใจ ด้วยการฝึกสมาธิ 

วันที่ 23 มกราคม 2566 ก่อนเริ่มการประชุม ศรป. ชมรมจริยธรรม ได้ดำเนินกิจกรรมยกระดับจิตใจ 

ด้วยการให้บุคลากรรับฟัง “Clip การทำสมาธิก่อนทำงาน ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์” เพื่อให้ทุกคนได้ฝึก

ฟังอย่างมีสมาธิ จิตสงบก่อนเริ่มการทำงาน ตามแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทาง

จริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กร ของชมรมจริยธรรม ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ   

………………………………………. 

เอกสารแนบ 9
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