
¼Å¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
ãËŒà»š¹Í§¤�¡ÃáË‹§¤ÇÒÁÊØ¢·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾
¢Í§ÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È 

à´×Í¹ ÁÕ¹Ò¤Á
»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ 64



รายงานการประชุม 
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 6/2564 

ในวันท่ี 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 14.30 น. 
ณ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร 6 ช้ัน 4 กรมอนามัย 

------------------------------------- 
ผูมาประชุม 
1. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ  ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ       ประธาน 
2. นางสาวอัมพร กิตติสยาม   นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ 
3. นางสาวปนอนงค เครือซา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ         
4. นายพศิน พิริยหะพันธุ    นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 
5. นางสาวสุพัตรา ทางาม   เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
6. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย   นักวิเทศสัมพันธ                     
7. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
8. นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ  นักวิชาการคอมพิวเตอร  
9. นางสาวสมประสงค ภาผล   นักจัดการงานท่ัวไป 
10. นางสาวพัทธนันท วังเสนา   นักวิชาการพัสดุ 
11. นายรังสรรค พันธจบสิงห  พนักงานขับรถยนต 
12. นางสาวมนสินี น้ําจันทร  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ       เลขานุการ               
13. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ         ผูชวยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น 

วาระท่ี สาระสําคัญ/มติท่ีประชุม 
1. เรื่องประธานแจง 
    ท่ีประชุมทราบ 

1.1 การประชุมกรมอนามัย ครั้งท่ี 6/2564 เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2564 ณ หองประชุม
กําธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย 
> นายแพทยสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม

แจงเรื่องท่ีประชุม ดังนี้  
(1) กองคลังรายงานผลการเบิกจายปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยผลการเบิกจาย

สะสม ณ วันท่ี 31 กุมภาพันธ 2564 เบิกจายรอยละ 36.56 ต่ํากวาเปาหมาย 
(รอยละ 48) ท้ังนี้ นายแพทยสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย 
ประธานในท่ีประชุมกรมอนามัยตองการเห็นความกาวหนาในการเบิกจาย 
หากหนวยงานใด ติดขัดปญหาท่ีตองประสานกับหนวยงานภายนอกใหรีบแจง
อธิบดีกรมอนามัย เพ่ือหาทางแกไขในระดับนโยบาย 

(2) กรอบวงเงินคําของบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ . 2565 นายดํารง  
ธํารงเลาหะพันธุ ผูอํานวยการกองแผนงาน นําเสนอภาพรวมกรอบวงเงินคําขอ
งบประมาณป 2565 ลดลงจากป 2564 รอยละ 5.66 กรมอนามัยมีแผนงาน
เพ่ิมข้ึน 2 แผนงาน ในสวนแผนงานบูรณาการ ไดแก แผนงานรัฐบาลดิจิทัล 
และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สัดสวนคําของบประมาณป 2565 จํานวน 
46 โครงการ 997 กิจกรรม 2,736.1755 ลานบาท มีสัดสวนงบประมาณ  
ในสวนคาใชจายพ้ืนฐาน มิติการขับเคลื่อนงาน ป 2565 และงบลงทุน ตามมิติ
รายการมากท่ีสุด ท้ังนี้อธิบดีกรมอนามัยใหรื้อฟนเรื่องท่ีเคยเขาคณะรัฐมนตรี 
และมอบกรมอนามัยดําเนินการ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการ ดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี และตองทํางานเชิงรุกเตรียมการงานใหม พัฒนาระบบตางๆ 
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วาระท่ี สาระสําคัญ/มติท่ีประชุม 
งานกลุมวัย ตองทํางานนอกเหนือจากเดิม ปรับประสิทธิภาพ และเนนงบกลาง 
COVID-19 

(3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาส 1/2564 นางสาวพิมพภวดี ศรีจันทร 
ผูอํานวยการตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาส 
1/2564 ในสวนผลการตรวจของผูตรวจสอบประจําจํากรม พบวา มีขอตรวจพบ
ดานการเงิน ดานการปฏิบัติงาน และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สําหรับ
ผลการตรวจสอบผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ภาพรวมการจัดสงรายงาน
ทันทุกหนวยงาน ผลการปฏิบัติงานแตละดานท่ีปฏิบัติงานไมเปนไปตามระเบียบฯ 
สูงสุดไดแก ดานการบริหารจัดการ รวมท้ังกําหนดใหสวนกลางมีการตรวจสอบ 
30 ประเด็น ภูมิภาค 40 ประเด็น  

(4) สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา แจงกําหนดการประชุมสาธารณสุขสัญจร 
ซ่ึงกรมอนามัยเปนเจาภาพ ภายใตหัวขอ “เสนทางอาหารปลอดภัย สุขภาพดี
วิ ถีใหม เ พ่ือปองกัน COVID-19” ระหวางวันท่ี 23 - 24 เมษายน 2564  
เนนการดําเนินงานดานอาหารปลอดภัยรวมกับเครือขายภาคเหนือ 

(5) การเตรียมการจัดประชุมวิชาการดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม  
ครั้งท่ี 14 ป 2564 session ตางประเทศ จะมีการเชิญผูนําเสนอผลงานวิจัยท่ี
เปนชาวตางชาติ 

(6) กําหนดการประชุมกรมอนามัยสัญจร วันท่ี 4-6 เมษายน 2564 ณ จังหวัดภูเก็ต 
(7) กําหนดการตรวจเยี่ยมหนวยงานของอธิบดีกรมอนามัย ซ่ึงจะไมแจงลวงหนานาน 

อาจแจงวันตอวันกอนการตรวจเยี่ยม 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

2. รับรองรายงาน 
    การประชุมครั้งท่ี   
    5/2564 

รับรองรายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 5/2564 เม่ือวันท่ี  
24 กุมภาพันธ 2564 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม  

3. เรื่องสืบเนื่อง - ไมมี - 

4. เรื่องเพ่ือทราบ 4.1 รายงานการจัดทําแผน-ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดําเนินงาน ศูนยความรวมมือ
ระหวางประเทศ ผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) 
ประจําเดือน มีนาคม 2564 
> นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน รายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการ การเบิกจายงบประมาณ งบดําเนินงาน เขาสูระบบติดตามผล
การปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) โดยมียอดผลเบิกจายสะสม ณ วันท่ี 18 
มีนาคม 2564 เปนเงิน 394,833.30 บาท ท้ังนี้ หนวยงานมีการปรับแผนปฏิบัติการ 
ครั้งท่ี 3 ประจําไตรมาส 3 ใหสอดคลองกับเปาหมายตามมติ ครม. และมติ 
กรมอนามัย รายละเอียดตามหนังสือท่ี สธ 0938.02/162 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 
2564 ซ่ึง ศรป. ไดรับเงินโอนจัดสรร ครั้งท่ี 2 (ไตรมาส 3) เปนเงิน 338,400 บาท 
ภายใตแผนยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ผลผลิตท่ี 3 โครงการ
พัฒนาศักยภาพและบริการสงเสริมสุขภาพประชาชนกลุมวัยเรียนวัยรุน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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4.2 รายงานสถานการณผลการเบิกจายงบประมาณ งบดําเนินงาน ศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ (ขอมูล ณ วันท่ี 29 มีนาคม 2564) 
> นางสาวสุพัตรา ทางาม เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปฏิบัติหนาท่ี

หัวหนางานอํานวยการ รายงานวา กรมอนามัยกําหนดเปาหมายการเบิกจาย
สะสมประจําเดือน มีนาคม 2564 แบงตามประเภทรายงบ ดังนี้ 
(1) งบดําเนินงาน มีผลเบิกจายสะสม จํานวน 394,883.30 บาท คิดเปน 35.77% 

ต่ํากวาเปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนด (55% = 607,255.00 บาท) 
(2) งบลงทุน มีผลเบิกจายสะสม จํานวน 51,000.00 บาท คิดเปน 100% สูงกวา

เปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนด (61% = 26,010.00 บาท) 
(3) ภาพรวมทุกรายงบ มีผลเบิกจาย จํานวน 445,883.30 บาท คิดเปน 38.60% 

ต่ํากวาเปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนด (55% = 635,305.00 บาท) 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.3 การเตรียมการจัดประชุมวิชาการดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม  
ครั้งท่ี 14 ป 2564 ระหวางวันท่ี 23-25 มิถุนายน 2564 
> นายพศิน พิริยหะพันธุ รายงานวา ศรป. ไดรับมอบหมายใหสนับสนุนการดําเนินงาน

ดังตอไปนี ้
(1) รับรองแขกตางประเทศ 
(2) นายแพทยสราวุฒิ บุญสุข มอบหมายให ศรป. ทําเรื่องประกาศรับบทความ

วิชาการ (call for paper) ไปยังตางประเทศ ดําเนินการเรียบรอยแลว  
โดยสงไปยัง ASEAN และเครือขาย July Course  

(3) รับผิดชอบหองยอยท่ี 5 ในการประชุมวันท่ี 24 มิถุนายน 2564 ศรป. ซ่ึงเปน
การนําเสนองานตางประเทศของสํานักวิชาการ จะมีผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และ
ผูทรงคุณวุฒิใหความเห็นเพ่ือปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน โดย ศรป.  
จะทําหนังสือแจงเครือขายตางประเทศตอไป 

(4) ทําหนังสือเชิญผูแทน WHO และ UN ประเทศไทย เขารวมเปนคณะกรรมการ
คัดเลือกหนวยงานตางประเทศเขารับรางวัล Princess Health Award ซ่ึงจะ
มอบใหบุคคลและหนวยงานท่ีมีผลงานโดดเดนดานสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม ในการประชุมวิชาการฯ 

(5) เชิญผูแทน WHO, UNFPA, UNICEF เปนวิทยากรในการประชุมวิชาการฯ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.4 โครงการอบรมการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรเพ่ือสงเสริมการสรางวัฒนธรรมองคกร 
และปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม พรอมสรางความผูกพันท่ีดีในองคกร 
> นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ แจงแนวทางการจัดโครงการวา  

จะเนนหัวขอการสงเสริมการวางแผนการเงิน และการสงเสริมสุขภาพ เชน 
โภชนาการ การปองกันสุขภาพจากโรคออฟฟศซินโดรม โดยไดประสานวิทยากร
จากสํานักโภชนาการมาบรรยายเรื่องโภชนาการแลว 

> ท่ีประชุมไดหารือเก่ียวกับแนวทางการเพ่ิมหัวขอในการอบรม เชน สุขภาพจิต และพิจารณา
การไปศึกษาดูงานโครงการโคกหนองนาแหงน้ําใจและความหวัง ของกรมกรมราชทัณฑ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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5. เรื่องเพ่ือพิจารณา 5.1 ติดตามการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ กรมอนามัย ประจําเดือน มีนาคม 2564 ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังตอไปนี้ 

5.1.1 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

ขอมูลตัวชี้วัดท่ี 2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายใน 
> นางสาวพัทธนันท วังเสนา นักวิชาการพัสดุ รายงานความคืบหนาของการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัด 2.1.1 ประจําเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้  
(1) รายงานติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนฯ นําเสนอ 

ผลการติดตามกํากับตัวชี้วัดท่ีไดนําเขาระบบศูนยติดตามผลการ
ปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีดําเนินการในเดือน 
มีนาคม 2564 คือจัดประชุมติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ 
และพบวาหนวยงานดําเนินกิจกรรมตามแผนฯรอบ 6 เดือนแรก ไดครบ
ท้ัง 6 กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1 

(2) รายงานติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ
ภายในประจําหนวยงานและคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีดําเนินการในเดือนมีนาคม 2564 
ไดแก 1) ทบทวนคําสั่งผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน 2) จัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน 
เสนอผูอํานวยการ และสงใหกลุมตรวจสอบภายใน ภายในวันท่ี 15 
หลังสิ้นแตละไตรมาส 2 สงรายงาน ภายในวันท่ี 15 เมษายน 2564  
3) จัดทํารายงาน รอบ 6 เดือน รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผล
การความคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 สวนงานยอย) ท้ังนี้กิจกรรมท่ี 
2) และ 3) อยูระหวางดําเนินการเนื่องจากตองรอขอมูล ณ 31 มีนาคม 2564  
พบวาหนวยงานมีแผนกิจกรรมในรอบ 5 เดือนแรก จํานวน 7 กิจกรรม 
ดําเนินการไดตามแผนครบทุกกิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ
หมายเลข 2 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

ขอมูลตัวชี้วัดท่ี 2.1.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสําคัญ 
ตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน 
> นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน รายงานวาตัวชี้วัด 

2.1.2 มีความแตกตางในการรายงานผลติดตามการดําเนินงานจากตัวชี้วัดอ่ืนๆ 
โดยกองแผนงานกําหนดแบบฟอรม ใหนําขอมูล เขาระบบศูนยติดตามผล
การปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) จํานวน 5 แบบฟอรม เพ่ือเลือก
โครงการสําหรับบริหารความเสี่ยง ซ่ึงผลการวิเคราะหไดคัดเลือกโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุงสูสากล และดําเนินการแลวเสร็จ
เม่ือเดือนมกราคม 2564 ท่ีผานมา ท้ังนี้โครงการดังกลาวประกอบดวย  
2 กิจกรรม ไดแก 1) โครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพดานตางประเทศสู 
DOH 4.0 และ 2) โครงการอบรม Journal Club พบวาแบบรายงานผล
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การดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการ (แบบฟอรม 5) ประจําเดือนมีนาคม 
2564 กิจกรรมดําเนินงานบริหารความเสี่ยงโครงการอบรม Journal Club 
ไมพบความเสี่ยง เพราะมีจํานวนผูเขารวมประชุม การใชจายเงินงบประมาณ 
และระยะเวลาในการจัด เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด สวนโครงการอบรม
เพ่ือพัฒนามืออาชีพดานตางประเทศสู DOH 4.0 พบความเสี่ยง เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 สงผลใหตองปรับรูปแบบ
การจัดโครงการ และระยะเวลาจัด โดยเลื่อนการจัดจากเดือนเมษายน 
2564 เปนเดือนมีนาคม 2564 แตลดจํานวนผูเขารวมประชุมจากเดิม 50 คน 
เปน 25 คน ทําใหการใชจายเงินงบประมาณลดลง รายละเอียดตามเอกสาร
แนบหมายเลข 3 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

5.1.2 ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ 
> นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ นําเสนอผลการติดตามกํากับ

ตัวชี้วัดท่ีไดนําเขาระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) 
ในรอบเดือนท่ีผานมา และรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย/
ประเมินสมรรถภาพรางกาย จํานวน 12 คน เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2564 
พบวาคาน้ําหนักเฉลี่ยของเจาหนาท่ี ศรป. อยูท่ี 58.8 กิโลกรัม อัตราการเตน
ของหัวใจขณะพัก สวนใหญอยูในระดับต่ํามากถึงรอยละ 50 สาเหต ุ
อันเนื่องมากจากสุขภาพจิตและภาวะอารมณ เชน ความเครียด ความวิตกกังวล 
ซึมเศรา มีความสุข และอาการออนเพลีย ดัชนีมวลกายสวนใหญอยูใน
เกณฑปกติรอยละ 41.67 และรองลงมา คือ อวนระดับ 1 รอยละ 33.33 
อีกท้ังมีปริมาณไขมันในภาพรวมอยูในระดับเสี่ยงเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ขอให
บุคลากรทุกทานเขาไปกรอกน้ําหนัก รอบเอว ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 
2564 เ พ่ือประเมินผลBMI ประจําเดือนมีนาคม 2564 ตอไป โดย
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดจะนําขอมูลไปวิเคราะหอีกครั้งเพ่ือปรับแผนรอบ 5 
เดือนหลังและจะรายงานข้ึนระบบ DOC ตอไป รายละเอียดตามเอกสาร
แนบหมายเลข 4 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 5.1.3 ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ 
> นางสาวสุพัตรา ทางาม เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปฏิบัติหนาท่ี

หัวหนางานอํานวยการ นําเสนอผลการติดตามกํากับตัวชี้วัดท่ีไดนําเขา
ระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) ซ่ึงตามแผน 
การขับเคลื่อนฯ กําหนดกิจกรรมท่ีดําเนินการในเดือนมีนาคม 2564 ไดแก  
1) จัดทํารายงานติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัด รอยละของการเบิกจาย
งบประมาณประจําเดือน 2) จัดทํารายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณ (รบจ.1) 3) จัดทํารายงานผลการประชุมคณะทํางานติดตาม
เรงรัดการเบกิจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท้ังนี้พบวา
ศรป. ดําเนินงานตามกิจกรรมในรอบ 5 เดือน ไดครบท้ัง 6 กิจกรรม 
รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 5  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

PRO
Highlight
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5.1.4 ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)     
> นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร และนางสาวมนสินี น้ําจันทร นักวิเทศสัมพันธ
ปฏิบัติการ รายงานวาไดนําผลการดําเนินงานของเดือนมีนาคม 2564 เขาสู
ระบบ DOC เรียบรอยแลว ซ่ึงตอนนี้เจาหนาท่ี ศรป. ทุกคนมีผลงานการ
จัดการความรู อยางนอยคนละ 1 เรื่อง ตามหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ภารกิจของหนวยงาน เรียบรอยแลว และกําลังจะมีอีก 1 เรื่อง คือ เอกสารสรุป 
DOH’s Response ท่ีเปนผลงานของหนวยงาน นอกจากนี้ยังนําเสนอขอมูล
ท่ีจะนําเขาระบบในรอบเดือนถัดไปตามแผนการขับเคลื่อนฯ คือ จัดทํารายงาน
การทบทวนและวิเคราะห 5 เดือนแรก รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 6   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

5.1.5 ตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีบรรลุเปาหมาย 
> นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน รายงานวาผลการ

ดําเนินงานเปนไปตามแผน พรอมท้ังไดนําผลของเดือนมีนาคม 2564 เขาสู
ระบบ DOC เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 7   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

5.1.6 ตัวชี้วัดท่ี 1.40 ประเทศไทยมีบทบาทหนาท่ีในดานการสงเสริมสุขภาพ และ
อนามัยสิ่งแวดลอมเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติและรองรับการพัฒนา
ประเทศ (จํานวนครั้งท่ีมีการนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการสงเสริม
สุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม) 
> นายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ รายงานวาการดําเนินงาน

กิจกรรมยังเปนไปตามแผนท่ีวางไว ยกเวนการประชุม ASEAN Health 
Cluster 1 ซ่ึงเดิมมีแผนจะจัดในเดือนมีนาคม 2564 ตองเลื่อนออกไป
เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศสมาชิก 
และขณะนี้ยังไมไดรับแจงกําหนดการจัดประชุม อยางไรก็ตาม การประชุม
ดังกลาว มีการจัดไปเม่ือวันท่ี 5-7 ตุลาคม 2563 ผูอํานวยการขอใหนําผล
การประชุมดังกลาวมารายงานในตัวชี้วัดนี้ตอไป เนื่องจากเปนการประชุม
ท่ีเกิดในปงบประมาณ 2564 และหากมีการประชุมเกิดข้ึนอีกครั้งใน
ปงบประมาณ 2564 ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดจัดทํารายงานเพ่ิมเติมอีกครั้ง ท้ังนี้ 
ไดดําเนินการสรุปผลการติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัดประจําเดือน
มีนาคม 2564 แลว รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบหมายเลข 8 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

  5.1.7 ตัวชี้วัดท่ี 1.41 จํานวนกรอบความรวมมือและบันทึกขอตกลงรวมกัน (เรื่อง) 
> นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ รายงานวาผลการ

ดําเนินงานเปนไปตามแผน ซ่ึงขณะนี้มีผลผลิตครบตามเปาหมายท่ีตั้งไวแลว 
(ความรวมมือระหวางกรมอนามัยกับ UNFPA ในโครงการ Safe Birth for All 
จํานวน 1 โครงการ) สวนกิจกรรมท่ีไดดําเนินงานในเดือนมีนาคม 2564 
คือ การจัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพดานตางประเทศสู DOH 4.0 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหสามารถเปนผูแทนเจรจาและบรรลุ
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ขอตกลงกับตางประเทศได ซ่ึงไดดําเนินการแลวระหวางวันท่ี 24 – 26 
มีนาคม 2564 ณ โรงแรมไมดา งามวงศวาน จังหวัดนนทบุรี สวนแผนการจัด
ประชุมคณะกรรมการดานตางประเทศ กรมอนามัย อีก 2 ครั้ง ท่ีเดิม
กําหนดจัดในเดือนมีนาคม และมิถุนายน 2564 เลื่อนออกไปเปนเดือนมิถุนายน 
และเดือนกันยายน 2564 ท้ังนี้ ไดดําเนินการสรุปผลการติดตามการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดประจําเดือนมีนาคม 2564 แลว รายละเอียดตามเอกสารแนบ
หมายเลข 9 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

5.1.8 ตัวชี้วัดท่ี 1.43 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการโครงการการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือตอบสนองการดําเนินงานดานการพัฒนาการอภิบาลระบบ 
ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในมิติตางประเทศ 
> นางสาวมนสินี น้ําจันทร นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ รายงานวาผลการ

ดําเนินงานเปนไปตามแผน โดยมีการจัดกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ไดแก 
การอบรม Journal Club และโครงการอบรม DOH 4.0 อีกท้ัง ยังไดทํารายงาน
สรุปผลความพึงพอใจของท้ัง 2 กิจกรรม ซ่ึงผลระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีมีตอการโครงการการพัฒนาบุคลากรเพ่ือตอบสนองการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาการอภิบาลระบบดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
ในมิติตางประเทศ ในรอบ 5 เดือนแรก ไดเกินเกณฑท่ีกําหนดไว คือ รอยละ 
70 ข้ึนไป ความพึงพอใจของการอบรม Journal Club ไดรอยละ 94.17 
และโครงการอบรม DOH 4.0 ไดรอยละ 95 ซ่ึงอยูในระดับพึงพอใจมาก 
ถึงมากท่ีสุด ท้ังนี้ ไดนําผลของรอบเดือนมีนาคม 2564 เขาสูระบบ DOC 4.0 
เรียบรอยแลว นอกจากนี้ยังนําเสนอขอมูลท่ีจะนําเขาระบบในรอบเดือน
ถัดไปตามแผนการขับเคลื่อนฯ ไดแก ภาพขาวกิจกรรมการจัดอบรม DOH 4.0 
ครั้งท่ี 2 และการจัดอบรม Journal Club ครั้งท่ี 4 จะเลื่อนไปรายงานผล
ในเดือนพฤษภาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 10 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  
 
5.2 ติดตามการตรวจประเมินสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางานเสริมสรางคุณภาพชีวิตและ

ความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life) ตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการการตรวจประเมิน ระดับกรม ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานประจําหนวยงาน และผลระดับการประเมิน 
ท่ีสูงข้ึนในรอบการตรวจประเมิน เดือนเมษายน 2564 
> นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ แจงวายังไมมีกําหนดการตรวจ

ประเมินสถานท่ีทํางานนาอยูรอบถัดไป เนื่องจากอยูระหวางปรับเกณฑการใหคะแนน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
5.3 วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจายจากขอ 4.2 เพ่ือกําหนดมาตรการ หรือแนวทาง 

ติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือ
ระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ 2564 ของเดือน มีนาคม 2564 ใหเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนด พบวาสถานการณการเบิกจายงบประมาณ ดังท่ีปรากฏในวาระท่ี 
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วาระท่ี สาระสําคัญ/มติท่ีประชุม 
4 ขอ 4.2 ท้ังนี้คณะทํางาน รบจ.ฯ จึงเสนอมาตรการเรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนด ดังนี ้
(1) ผูบริหาร กํากับ ติดตามเรงรัดใหผูรับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว

ผานการประชุมประจําเดือนของหนวยงาน 
(2) ปรับแผนการดําเนินงานตามรอบไตรมาสใหสอดคลองกับเปาหมายตามมติ ครม. 

และมติกรมอนามัยกําหนด และปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมใหสอดคลองกับ
สถานการณการระบาดของโรค COVID-19 แทนการงดหรือยกเลิกการจัดฯ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ใหดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยอดเบิกจายใกลเคียงกับ
เปาหมายของกรมอนามัยมากท่ีสุด 

6. เรื่องอ่ืนๆ 6.1 การรับนักศึกษาฝกงาน 
> นางสาวปนอนงค เครือซา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนา

กลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ แจงวา จะมีนักศึกษามาฝกงานท่ี ศรป. 
ระยะเวลา 10 สัปดาห ในเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2564 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 
ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวมนสินี น้ําจันทร 

นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 
นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ  

นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ  
ผูตรวจรายงานการประชมุ : นางสาวปนอนงค เครือซา 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 



เอกสารแนบหมายเลข 4____________________



















ผล INBODY ของบุคลากรศูนยค์วามร่วมมือระหว่างประเทศ จาํนวน 12 คน



วเิคราะห์/สงัเคราะห์ 

• หลงัจากดาํเนินการกิจกรรมตามแผนปฏิบติัการขบัเคล่ือนหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งสุขภาพ รอบ 5 เดือนแรก 
จาํนวน 13 คน พบว่า ค่าดัชนีมวลกายในรอบ 5 เดือนแรก อยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 41.67และรองลงมา คือ
อว้นระดบั 1ร้อยละ 33.33และค่าในภาพรวมปกติเท่ากบั 22.38 และพบวา่บุคลากรท่ีมีจาํนวนคนอว้น ไดล้ดลง
ไปสู่จํานวนคนนํ้ าหนักเกินจํานวน 2 คน ซ่ึงแสดงถึงว่าการดําเนินการกิจกรรมตามแผนขับเคล่ือนนั้ น 
เกิดประสิทธิผลท่ีดี ในส่วนของผลการทดสอบทดสอบสมรรถภาพทางกายเก่ียวกบัความอดทนของหัวใจและปอด 
ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือและความยืดหยุน่ และวดัวิเคราะห์มวลสารองคป์ระกอบจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
92.31 จากจาํนวนคนทั้งหมด อตัราการเตน้ของหวัใจขณะพกั ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัตํ่ามากถึงร้อยละ 50 โดยสาเหตุ
อนัเน่ืองมากจากสุขภาพจิตและภาวะอารมณ์ เช่น ความเครียด ความวิตกกงัวล ซึมเศร้า มีความสุข และอาการ
อ่อนเพลีย อีกทั้งมีปริมาณไขมนัในภาพรวมอยูใ่นระดบัเส่ียงค่อนขา้งยงัสูงอยู ่เพราะมาจากพฤติกรรมการกินของ
ทอด นํ้าหวาน และอาหารท่ีมีรสจดั ดงันั้นการทบทวนแผนขบัเคล่ือนกิจกรรมในรอบ 5 เดือนหลงั ยงัคงเหมือนเดิม
แต่เนน้เน้ือหาและกิจกรรมการให้ความรูการเลือกรับประทานอาหารและส่งเสริมความผูกพนัในองคก์รมากยิ่งข้ึน
เพ่ือใหบุ้คลากรมีความสุขในการทาํงานต่อไป



ทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนหน่วยงานให้เป็นองค์รแห่งสุขภาพ ในรอบ 5 เดือนหลัง

ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

1/5

 ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ มาตรการ ประเด็นความรู้ท่ีให้ผู้รับบริการ ผลการด าเนินการ

1.ข้อมูลคะแนนจากการตอบแบบสอบถาม

การส ารวจความสมดุลชีวิตและความผูกพัน

ของบุคลากรของกองการเจ้าหน้าท่ี กรม

อนามัย

2.คะแนนผลประเมินเกณฑ์ประเมินสถานท่ี

ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตและความสุขของคนท างาน (Healthy 

Workplace Happy for Life) ของเดือน

ก่อนหน้า

3.ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาสถานท่ี

ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตและความสุขของคนท างาน (Healthy 
4.นโยบายการพัฒนาสถานท่ีท างานน่าอยู่ 

น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ

ความสุขของคนท างาน (Healthy 

Workplace Happy for Life)

5.รายงานผลการBMIบุคลากรเป็นรายเดือน

ผลการวิเคราะห์จากแบบส ารวจ

ความสมดุลในชีวิตและความ

ผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรของ

กองการเจ้าหน้าท่ีปีงบประมาณ 

2564

1 รายการข้อมูลศูนย์ความร่วมมือร่วมมือระหว่าง

ประเทศและแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนการพัฒนา

องค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพของศูนย์ความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2564

1 ฉบับ ม.ค 64 P, R, B



ทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนหน่วยงานให้เป็นองค์รแห่งสุขภาพ ในรอบ 5 เดือนหลัง

ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

2/5

 ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ มาตรการ ประเด็นความรู้ท่ีให้ผู้รับบริการ ผลการด าเนินการ

2 ทบทวนแผนปฏิบัติการฯ (รอบ 5 เดือนหลัง) 1 ฉบับ เม.ย 64 P, B แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนการพัฒนาองค์กร

แห่งความสุขท่ีมีคุณภาพของศูนย์ความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ

 2564

แผนการปฏิบัติการฉบับทบทวน



ทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนหน่วยงานให้เป็นองค์รแห่งสุขภาพ ในรอบ 5 เดือนหลัง

ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

3/5

 ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ มาตรการ ประเด็นความรู้ท่ีให้ผู้รับบริการ ผลการด าเนินการ

3 นโยบายการพัฒนาสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน 

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน

(Healthy Workplace Happy for Life) ของ

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ และค าส่ัง

แต่งต้ังคณะท างานการพัฒนาสถานท่ีท างานน่าอยู่ 

น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของ

คนท างาน (Healthy Workplace Happy for Life

 โดยได้รับการลงนามจากผู้อ านวยการ

2 ฉบับ ต.ค 63 R 1.เกณฑ์การประเมินสถานท่ีท างานน่าอยู่ 

น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ

ความสุขของคนท างาน (Healthy 

Workplace Happy for Life) โดยส านัก

อนามัยส่ิงแวดล้อม

2.คู่มือการด าเนินงานสถานท่ีท างานน่าอยู่ 

น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ

ความสุขของคนท างาน โดยส านักอนามัย

ส่ิงแวดล้อม กรมอนามัย

1.นโยบายการพัฒนาสถานท่ี

ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ

ความสุขของคนท างาน(Healthy

 Workplace Happy for Life)

2. ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานการ

พัฒนาสถานท่ีท างานน่าอยู่ 

น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

และความสุขของคนท างาน 

(Healthy Workplace Happy 

for Life
4 ประกาศวัฒนธรรมองค์กรประจ าหน่วยงาน 

(MOPH to HEALTH ) โดยได้รับการลงนามจาก

ผู้อ านวยการ

1 ฉบับ ม.ค 64 R ประกาศวัฒนธรรมองค์กร ของศูนย์ความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ

ประกาศวัฒนธรรมองค์กรประจ า

หน่วยงาน (MOPH to HEALTH )



ทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนหน่วยงานให้เป็นองค์รแห่งสุขภาพ ในรอบ 5 เดือนหลัง

ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

4/5

 ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ มาตรการ ประเด็นความรู้ท่ีให้ผู้รับบริการ ผลการด าเนินการ

5 การน าผลเกณฑ์ประเมินสถานท่ีท างานน่าอยู่ 

น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของ

คนท างาน (Healthy Workplace Happy for 

Life) จากคณะกรรมการมาปรับปรุงแก้ไขและ

พัฒนาให้ดีข้ึน และจัด Big Cleaning Day ทุกวันท่ี

 15 ของทุกเดือน (ถ้าตรงกันวันหยุดให้ด าเนินการ

ในวันท าการ)

7 คร้ัง ม.ค-ก.ค 64 P, A, B 1. คะแนนผลประเมินเกณฑ์ประเมินสถานท่ี

ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตและความสุขณภาพชีวิตและความสุข

2.เกณฑ์การประเมินสถานท่ีท างานน่าอยู่ 

น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ

ความสุขของคนท างาน (Healthy 

Workplace Happy for Life) โดยส านัก

อนามัยส่ิงแวดล้อม

3.คู่มือ การด าเนินงานสถานท่ีท างานน่าอยู่ 

น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ

ความสุขของคนท างาน โดยส านักอนามัย

ส่ิงแวดล้อม กรมอนามัย

ผลการการพัฒนาตามเกณฑ์

ประเมินสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่า

ท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

และความสุขของคนท างาน 

(Healthy Workplace Happy 

for Life)พร้อมถ่ายรูปเพ่ือดูการ

เปล่ียนแปลงท่ีต้องการแก้ไขและ

พัฒนา

6 ออกก าลังกายยืดเหยียดเหยียดช่วงส้ันๆอย่างน้อย 

5-10 นาที    

ทุกจันทร์-พุธ-ศุกร์ และออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา 

อย่างน้อย สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที

7 คร้ัง ม.ค-ก.ค 64 A, B 1. 12 ท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทยๆ โดย สสส.

2. แอโรบิค  3. เวทเทรนน่ิง 4. คีตะมวยไทย 

โดย กองกิจกรรมทางกาย กรมอนามัย

5. BODY COMBAT โดย Les Mills

6. DANCE WORKOUT โดย 

FITSEVENELEVEN

รายงานผลการออกก าลังกายของ

เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน



ทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนหน่วยงานให้เป็นองค์รแห่งสุขภาพ ในรอบ 5 เดือนหลัง
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5/5

 ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ มาตรการ ประเด็นความรู้ท่ีให้ผู้รับบริการ ผลการด าเนินการ

7 ให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย

ส่ิงแวดล้อม และความสมดุลในชีวิตการท างาน 5 

เร่ือง ต่อปี

5 คร้ัง/เร่ือง ก.พ - ก.ค 64 A, B 1.คู่มือ การด าเนินงานสถานท่ีท างานน่าอยู่ 

น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ

ความสุขของคนท างาน

2.หุ่นดี สุขภาพดี ง่ายๆ แค่ใช้ 4 พฤติกรรม 

โดย ส านักโภชนาการ กรมอนามัย

3.แก้ปัญหาเร่ืองฟันอย่างไรในช่วงCOVID-19 

โดยส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 

4. ตรวจช่องปากด้วยตนเอง ดูอะไรบ้าง?

โดยส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

5. สาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินเสริมธาตุ

เหล็กและโฟลิก 

โดย ส านักโภชนาการ กรมอนามัย

ให้ความรู้ด้านสุขภาพผ่าน

ช่องทางต่างๆ (ออนไลน์) และ

การประชุมประจ าเดือนของศูนย์

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

จ านวน 5 เร่ือง

8 ท าแบบประเมินความเครียด 2 คร้ัง ม.ค และ ก.ค 64 P, A, B 1.แบบประเมินความเครียด( ST5) โดย 

กรมสุขภาพจิต

ผลการท าแบบประเมิน

ความเครียด (ST5)

9 การตรวจหาค่า BMI ของบุคลากรในหน่วยงาน 7 คร้ัง ม.ค - ก.ค 64 P, A, B 1.หุ่นดี สุขภาพดี ง่ายๆ แค่ใช้ 4 พฤติกรรม 

โดย ส านักโภชนาการ กรมอนามัย

รายงานผลการตรวจBMIบุคลากร

เป็นรายเดือน

10 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย/ประเมินสมรรถภาพ

ร่างกาย

1 คร้ัง จาก ก.ค. 64

เป็น มี.ค, 64

P, A, B 1.การทดสอบสมรรถภาพ โดย กองกิจกรรม

ทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย

ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
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 ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ มาตรการ ประเด็นความรู้ท่ีให้ผู้รับบริการ ผลการด าเนินการ

11 กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 2 คร้ัง ม.ค และ ก.ค 64 P, A, B สมัครเข้าร่วมกิจกรรมก้าวเท้าใจ Season 3 1.หลักฐานเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้า

ใจซีซ่ัน 3

2.ผลการเข้าร่วมกิจกรรม
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 ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ มาตรการ ประเด็นความรู้ท่ีให้ผู้รับบริการ ผลการด าเนินการ

12 การเข้ารับการตรวจสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน 13 คน เม.ย-ก.ค. 64 P, A, B การรู้สิทธิข้าราชการ/ประกันสังคม/จ่ายเงิน

ส่วนตัว ในการขอรับการตรวจสุขภาพ

เอกสารแสดงผลการตรวจสุขภาพ

บุคลากร

13 การประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคเส้นเลือด

หัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรอายุ 35 ปี ข้ึนไป

8 คน จาก ก.ค. 64

เป็น มี.ค. 64

P, A, B โปรแกรมประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรค

เส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากร

อายุ 

35 ปีข้ึนไป โดย มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานผลความเส่ียงต่อการเกิด

โรคเส้นเลือดหัวใจและหลอด

เลือดของบุคลากรอายุ 35 ปี ข้ึนไป

14 สนับสนุนการตรวจสุขภาพช่องปากของบุคลากร

ในหน่วยงาน

1 คร้ัง/คน เม.ย-ก.ค. 64 P, A, B การรู้สิทธิข้าราชการ/ประกันสังคม/จ่ายเงิน

ส่วนตัวในการขอรับการตรวจสุขภาพ

เอกสารแสดงผลการตรวจสุขภาพ

ช่องปากหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

15 การส่งเสริมการจัดอาหารเพ่ือสุขภาพ 7 คร้ัง ม.ค-ก.ค 64 P, A, B Healthy Meeting ประชุมได้ผล คนได้

สุขภาพ โดย ส านักโภชนาการ กรมอนามัย

แสดงภาพหลักฐานการจัดอาหาร

เพ่ือสุขภาพ

16 โครงการอบรมการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

เพ่ือส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ

ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมสร้างความ

ผูกพันท่ีดีในองค์กร

1 คร้ัง จาก มี.ค 64

เป็น พ.ค. 64

P, A, B 1.วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย/หน่วยงาน

2.. ประมวลผลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน 

โดย ส านักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สรุปรายงานผลการด าเนินการ

โครงการโครงการอบรมการ

เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพ่ือ

ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 และปลูกฝังคุณธรรมและ



5. ¡ÒÃ¹íÒ¼Åà¡³±�»ÃÐàÁÔ¹Ê¶Ò¹·Õè·íÒ§Ò¹¹‹ÒÍÂÙ‹ ¹‹Ò·íÒ§Ò¹ àÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµáÅÐ¤ÇÒÁÊØ¢¢Í§
¤¹·íÒ§Ò¹ (Healthy Workplace Happy for Life) ¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÒ»ÃÑº»ÃØ§á¡Œä¢áÅÐ¾Ñ²¹ÒãËŒ

´Õ¢Öé¹ áÅÐ¨Ñ´ Big Cleaning Day ·Ø¡ÇÑ¹·Õè 15 ¢Í§·Ø¡à´×Í¹

*·Ò§¼ÙŒÃÑº¼Ố ªÍºËÅÑ¡ Healthy Workplace Happy for Life 

ä´Œá¨Œ§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Ç‹ÒÁÕ¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹/»ÃÑº»ÃØ§à¡³±�ãËÁj ¨Ö§¢ÍËÂǾ ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃªÑèÇ¤ÃÒÇ¡‹Í¹ *



¡ÒÃµÃÇ¨ËÒ¤‹Ò BMI ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È

¤‹ÒBMI ¢Í§à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè ¼‹Ò¹ÍÍ¹äÅ¹� (¤ÅÔ¡) »ÃÐ¨íÒà´×Í¹ ÁÕ.¤. 64

¤‹Òà©ÅÕèÂâ´ÂÃÇÁ 22.29 »¡µÔ
¢ŒÍÁÙÅ ³ ÇÑ¹·Õè 31 ÁÕ¹Ò¤Á 64

à¡³±�BMI ¤¹
¨íÒ¹Ç¹¤¹¼ÍÁ 1
¨íÒ¹Ç¹¤¹»¡µÔ 6

¨íÒ¹Ç¹¤¹¹éíÒË¹Ñ¡à¡Ô¹ 4
¨íÒ¹Ç¹¤¹ÍŒÇ¹ 2

ÃÇÁ 13

https://drive.google.com/file/d/1soYuDr-LFUbCycZCLYiJC4AQcmVslwXV/view?usp=sharing


หนว่ยงาน ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ จ านวนท ัง้หมด (คน)

เดอืน มนีาคม

จ านวนท ัง้หมด (คน) จ านวนคนผอม (คน) 1 คดิเป็นรอ้ยละ (ของท ัง้หมด)

เพศชาย (คน) 2 จ านวนคนปกต ิ(คน) 6 คดิเป็นรอ้ยละ (ของท ัง้หมด)

เพศหญงิ (คน) 11 จ านวนคนน า้หนกัเกนิ (คน) 4 คดิเป็นรอ้ยละ (ของท ัง้หมด) จ านวนคนทีม่คีวามเสีย่ง (คน) 2 คดิเป็นรอ้ยละ (ของท ัง้หมด)ขอ้มลูผดิ

อาย ุ20 - 30 ปี (คน) 5 จ านวนคนอว้น (คน) 2 คดิเป็นรอ้ยละ (ของท ัง้หมด) จ านวนคนทีม่คีวามเสีย่งสงู (คน) 5 คดิเป็นรอ้ยละ (ของท ัง้หมด)ขอ้มลูผดิ

อาย ุ31 - 40 ปี (คน) 4

อาย ุ41 - 50 ปี (คน) 1

อาย ุ51 ปีข ึน้ไป (คน) 3

ความอว้น การลงพงุ

1 นางสาวนัยนา ใชเ้ทยีมวงศ์ หญงิ 2508 51.0 152.0 73.6 22.07 ปกติ ไมล่งพงุ ปกติ 56

2 นางสาวอัมพร กติตสิยาม หญงิ 2504 38.0 140.0 66.0 19.39 ปกติ ไมล่งพงุ ปกติ 60

3 นางสาวป่ินอนงค ์ เครอืซา้ หญงิ 2519 50.0 163.0 66.0 18.82 ปกติ ไมล่งพงุ ปกติ 45

4 นายพศนิ พริยิหะพันธุ์ ชาย 2529 76.0 173.0 82.2 25.39 อว้น ไมล่งพงุ เสีย่ง 35

5 นางสาวสมฤทัย คนัธวิงศ์ หญงิ 2534 58.0 161.0 73.0 22.38 ปกติ ไมล่งพงุ ปกติ 28

6 นางสาวสพัุตรา ทา่งาม หญงิ 2535 45.0 165.0 60.0 16.53 ผอม ไมล่งพงุ เสีย่ง 29

7 นางสาวมนสนิี น ้าจันทร์ หญงิ 2534 66.6 160.0 81.0 26.02 อว้น ลงพงุ เสีย่งสงู 29

8 นางสาวสมประสงค์ ภาผล หญงิ 2528 52.7 155.0 76.0 21.94 ปกติ ไมล่งพงุ ปกติ 36

9 นางสาวพันธนันท์ วงัเสนา หญงิ 2528 63.9 160.0 81.2 24.96 น ้าหนักเกนิ ลงพงุ เสีย่งสงู 36

10 นางสาวเปรมรัตนา วชัโรทัย หญงิ 2534 62.7 160.0 80.6 24.49 น ้าหนักเกนิ ลงพงุ เสีย่งสงู 30

11 นางสาวศรินัินต์ ทนุทรัพย์ หญงิ 2538 49.9 159.0 72.1 19.74 ปกติ ไมล่งพงุ ปกติ 26

12 นาวสาวจริาภรณ์  สุม่ติ๊บ หญงิ 2528 53.6 150.0 79.5 23.82 น ้าหนักเกนิ ลงพงุ เสีย่งสงู 36

13 นายรังสรรค์ พันธจ์บสงิห์ ชาย 2510 66.0 165.0 83.8 24.24 น ้าหนักเกนิ ลงพงุ เสีย่งสงู 54

22.29

อาย ุ(ปี)

จ านวนคนลงพงุ (คน) 5 คดิเป็นรอ้ยละ (ของท ัง้หมด) ขอ้มลูผดิ

ล าดบัที่ สว่นสงู (เซนตเิมตร) รอบเอว (เซนตเิมตร)
BMI

(กก./ตร.ม.)

เกณฑ์
ระดบัความเสีย่งชือ่ นามสกลุ เพศ ปีเกดิ (พ.ศ.) น า้หนกั (กโิลกรมั)

คดิเป็นรอ้ยละ (ของท ัง้หมด)ขอ้มลูผดิ

เกณฑ ์BMI เกณฑร์อบเอว ความเสีย่ง

จ านวนคนไมล่งพงุ (คน) 8 คดิเป็นรอ้ยละ (ของท ัง้หมด) ขอ้มลูผดิ จ านวนคนทีป่กต ิ(คน) 6



ÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂÂ×´àËÂÕÂ´àËÂÕÂ´ª‹Ç§ÊÑé¹æÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 5-10 ¹Ò·Õ ·Ø¡
¨Ñ¹·Ã�-¾Ø¸-ÈØ¡Ã� áÅÐÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂËÃ×Í¡ÕÌÒ ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂÊÑ»´ÒË�ÅÐ 5 ÇÑ¹ 

ÇÑ¹ÅÐ 30 ¹Ò·Õ



¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¨Ñ́ ÍÒËÒÃà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾

ÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹
¢ŒÒÇ 1 ·Ñ¾¾Õ¤ÃÖè§ 195 Kcal
»ÅÒá«ÅÁÍÅ 70 Kcal
ÊÅÑ´ 50 Kcal
¹éíÒ¨ÔéÁ 30 Kcal
¼ÅäÁŒ 30 Kcal

¡ÒÃ»ÃÐªØÁÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È¤ÃÑé§·Õè 6/2564 
ÇÑ¹·Õè 29 ÁÕ¹Ò¤Á 2564 àÇÅÒ 09.30 - 14.00 ¹.
ÍÒËÒÃÇ‹Ò§áÅÐà¤Ã×èÍ§´×èÁ
¹éíÒà»Å‹Ò 0 Kcal
ÅÙ¡ªØ» 6 ÅÙ¡ 185 Kcal

·Ñé§ËÁ´ 560 Kcal ä´ŒÊÒÃÍÒËÒÃ¤Ãº¶ŒÇ¹ÊíÒËÃÑºÁ×éÍ¡ÅÒ§ÇÑ¹
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