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ณ ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ อาคาร 6 ช ัน้ 4 กรมอนามยั 

------------------------------------- 
ผูม้าประชมุ 
1. นางสาวนัยนา ใชเ้ทยีมวงศ ์ ผูอ้ํานวยการศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ      ประธาน 
2. นางสาวอัมพร กติตสิยาม   นักวเิทศสมัพันธช์ํานาญการพเิศษ 
3. นางสาวป่ินอนงค ์เครอืซา้   นักวชิาการสาธารณสขุปฏบิัตกิาร                         
4. นายพศนิ พริยิหะพันธุ ์  นักวเิทศสมัพันธป์ฏบิัตกิาร 
5. นางสาวสมฤทัย คันธวิงศ ์  นักวเิทศสมัพันธป์ฏบิัตกิาร   
6. นางสาวมนสนีิ น้ําจันทร ์  นักวเิทศสมัพันธป์ฏบิัตกิาร 
7. นางสาวสพุัตรา ทา่งาม  เจา้พนักงานการเงนิและบัญชปีฏบิัตงิาน 
8. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย  นักวเิทศสมัพันธ ์                     
9. นางสาวศรินัินต ์ทนุทรัพย ์  นักวเิคราะหน์โยบายและแผน  
10. นางสาวจริาภรณ์ สุม่ติ๊บ  นักวชิาการคอมพวิเตอร ์  
11. นางสาวพัทธนันท ์วังเสนา  นักวชิาการพัสด ุ
12. นายรังสรรค ์พันธจ์บสงิห ์  พนักงานขับรถยนต ์                  
13. นางสาวสมประสงค ์ภาผล  นักจัดการงานทั่วไป                      เลขานุการ 
เร ิม่ประชุมเวลา 09.30 น 

วาระที ่ สาระสําคญั/มตทิีป่ระชุม 
1. เรื่องประธานแจง้ 
    ทีป่ระชมุทราบ 

1.1 การประชมุกรมอนามัย 10/2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 2564 
โดยนายแพทยส์วุรรณชัย วัฒนายิง่เจรญิชัย อธบิดกีรมอนามัย ประธานการ
ประชมุ 

1) พธิมีอบรางวัลหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จํานวน 15 หน่วยงาน 

2) ขอบคุณผูท้ี่เกีย่วขอ้งที่ร่วมชีแ้จงคําของบ ประมาณปี พ.ศ. 2565 
ตอ่คณะกรรมาธกิาร/อนุกรรมาธกิารฯ และคณะกรรมาธกิารวฒุสิภา 

3) เร่งรัดการดําเนินงานเชิงผลผลิต/การเบิกจ่ายงบปกติ งบกลาง  
งบเงนิกู ้เนน้ความถูกตอ้งตามระเบียบ และสําหรับการจัดทําแผน
งบประมาณปี พ.ศ.2565 ใหม้ีรายละเอียดครอบคลุมภารกิจการ
ดําเนินงานเร่งด่วนของกรมอนามัย ไดแ้ก่ 1) HL 2) สนับสนุนการ
ดําเนนิงาน Community Isolation (CI) ใน กทม. 

4) ผูอ้ํานวยการกองคลังรายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณในภาพรวม
กรมอนามัย อธบิดกีรมอนามัยใหเ้นน้ผลสัมฤทธิข์องการดําเนินงาน 
COVID-19 ใหม้องการไกลใน 3-4 เดือนขา้งหนา้ และใหผู้บ้รหิาร
กํากบัการดําเนนิงานอยา่งใกลช้ดิ 

5) ผูอ้ํานวยการสํานักทันตสาธารณสุข รายงานความกา้วหนา้การจัด
ประชมุวชิาการกรมฯ ครัง้ที ่14 ระหวา่งวันที ่9-11 สงิหาคม 2564 

6) ผูอ้ํานวยการกองการเจา้หนา้ที ่แจง้การกําหนดระดับผลการประเมนิ 
PMS สําหรับขา้ราชการและพนักงานราชการ รอบที ่2 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564   

7) ผูอ้ํานวยการกองการเจา้หนา้ที่แจง้การปรับปรุงหน่วยงานใน 
กรมอนามัย 3 หน่วยงานคอื กองกฎหมาย จากศูนยบ์รหิารกฎหมาย
เดิม มีโครงสรา้ง 5 กลุ่มงาน 27 อัตรา กองส่งเสริมความรูแ้ละ
สือ่สารสขุภาพ มโีครงสรา้ง 3 กลุ่มงาน และสถาบันพัฒนาบุคลากร
กรมอนามัย ประกอบดว้ยอธบิดกีรมอนามัย/ผูท้รงคุณวุฒ ิและอดตี
ผูบ้รหิารเป็นคณะกรรมการบรหิารและทีป่รกึษาผูอ้ํานวยการสถาบัน 
อธบิดกีรมอนามัยเห็นควรใหก้องกฎหมายเพิม่อํานาจหนา้ที่ในการ
ดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น และควรมีกลุ่มภารกิจบริหาร



ยุทธศาสตร์ และอํานวยการในโครงสรา้ง ส่วนสถาบันพัฒนา
บคุลากร ชือ่จํากดัภารกจิและกําหนดบทบาทหนา้ที ่อัตรากําลังดว้ย 

 
มตทิีป่ระชุม รับทราบ 

2. รั บ รอ ง ราย ง าน 
    การประชมุ 

รับรองรายงานการประชุมศูนยค์วามร่วมมือระหว่างประเทศ ครัง้ที่9/2564  
เมือ่วันที ่28 มถินุายน 2564 
 
มตทิีป่ระชมุ รับรองรายงานการประชมุ 

3. เรือ่งสบืเน่ือง - ไมม่ ี– 
 

4. เรือ่งเพือ่ทราบ 4.1 รายงานการจัดทําแผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดําเนินงาน  
ศูนยค์วามร่วมมือระหว่างประเทศ ผ่านระบบศูนยต์ดิตามผลการปฏบิัตงิาน  
ก รม อ น ามั ย  (Department Operation Center : DOC) ป ระ จํ า เดื อ น 
กรกฎาคม 2564 
         > นางสาวศรินัินต ์ทุนทรัพย ์นักวเิคราะหน์โยบายและแผน รายงาน
ผลการดํ าเนินงาน  ตามแผนปฏิบั ติก าร การเบิกจ่ ายงบประมาณ 
งบดําเนนิงานเขา้สูร่ะบบตดิตามผล การปฏบิัตงิาน กรมอนามัย (DOC) โดย
มียอดผลเบิกจ่ายสะสมรายไตรมาส ดังน้ี ไตรมาส 1 เบิกจ่าย เป็นเงิน 
2710,69.55 บาท ไตรมาส 2 เป็นเงนิ 274,779.80 บาท ไตรมาส 3 เป็น
เงนิ 189,865.43 บาท และยอดการเบกิจ่ายปัจจุบัน ณ วันที ่21 กรกฎาคม 
2564 เป็นเงนิ 759,405.53 บาท อยู่ระหว่างการปรับปรุงขอ้มูลในระบบฯ
งบประมาณภาพรวมที่ไดร้ับสรรจากยอด 1,000,942.03 บาท ใหเ้ป็น  
1,104,100.00 บาท 
มตทิีป่ระชุม รับทราบ  
 
4.2 รายงานสถานการณ์  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดําเนินงาน  
ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ (ขอ้มลู 30 กรกฎาคม 2564) 
         > นางสาวสุพัตรา ท่างาม เจา้พนักงานการเงนิและบัญชปีฏบิัตงิาน 
ปฏิบัติหน า้ที่หั วหนา้อํ านวยการ รายงานว่า ผลการเบิกจ่ายสะสม
ประจําเดอืน กรกฎาคม 2564 แบง่ตามประเภทรายงบ ดังน้ี  

(1) งบดําเนินงานมีผลเบกิจ่าย จํานวน 761,540.53 บาท คดิเป็น 
68.97 % ตํ่ากว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกําหนด (85% = 938,485.00 บาท) 
มียอดผูกพัน จํานวน 6,336.50 บาท คิด เป็น 0.57 % ส่งผลให เ้งิน
งบประมาณคงเหลอืหลังกันยอดผูกพัน จํานวน 336,222.97 บาท คดิเป็น 
30.45 % ของวงเงนิงบประมาณทัง้ปี ตอ้งเร่งรัดการเบกิจ่ายเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมาย จํานวน 176,944.47 บาท คดิเป็น 16.03 % 

(2) งบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย จํานวน 51,000.00 บาท คิดเป็น 
100 % เป็นไปตามเป้าหมายทีก่รมอนามัยกําหนด (100% = 51,000.00 บาท) 

(3) ภาพรวมทุกรายงบ มีผลเบิกจ่าย จํานวน 812,540.53 บาท  
คิด เป็น  70.34 % ตํ่ ากว่า เป้ าหมายที่ ก รมอนามั ยกํ าหนด (85% = 
981,835.00 บาท) มยีอดผูกพัน จํานวน 6,336.50 บาท คดิเป็น 0.55  % 
ส่งผลใหเ้งนิงบประมาณคงเหลือหลังกันยอดผูกพัน จํานวน 336,222.97 
บาท คดิเป็น 29.11 % ของวงเงนิงบประมาณทัง้ปี ตอ้งเร่งรัดการเบกิจ่าย
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน 169,294.47 บาท คดิเป็น 14.66 % 

 (4) หน่วยงานมีแผนการจัดสัมมนาและฝึกอบรมสะสมสิ้นเดือน 
กรกฎาคม 2564 จํานวน 529,924.00 บาท คดิเป็น 48.00 % ของวงเงิน
งบประมาณทัง้ปี ปัจจุบันมยีอดเบกิจ่ายหมวดค่าใชจ้่ายดา้นการจัดสัมมนา
และฝึกอบรมสะสม จํานวน 314,113.60 บาท คดิเป็น 28.45 % ของวงเงนิ
งบประมาณทัง้ปี 



ทัง้น้ี คาดการณ์เดือนสงิหาคม ศรป.มีแผนที่จะใชเ้งนิงบประมาณ 
งบดําเนินงาน จํานวน 53,166.07 บาท (แผนตามฐานเดิม) ซึ่ง ศรป.มี
งบประมาณคงเหลอืหลังกันPO เป็นเงนิ 100,262.97 บาท จากวงเงนิทีร่ับ
โอนจัดสรร (868,140.00)  

 
มตทิีป่ระชุม รับทราบ  
 
4.3  ความคบืหนา้การดําเนนิงานระดับทวภิาค ีไทย-สปป.ลาว 

> นางสาวมนสนีิ น้ําจันทร ์นักวเิทศสมัพันธป์ฏบิัตกิาร รายงานวา่ การ
ดําเนินงานความร่วมมือไทย-สปป.ลาว มี 2 กรอบความร่วมมือหลักที่ยัง
ดําเนินการอยู่ ไดแ้ก่ (1) ความร่วมมอืทวภิาคไีทย-สปป.ลาว ดา้นส่งเสรมิ
สุขภาพและอนามัยสิง่แวดลอ้ม (Thailand – Lao PDR Cooperation on 
Health Promotion and Environmental Health) ที่ เ ป็ น ค วาม ร่ วม มื อ
ระหว่างกรมอนามัยกับกรมอนามัยและส่งเสรมิสุขภาพของสปป. ลาว และ
จะมีการประชุมเตรียมการฯ ครัง้ที่ 2 ในวันที่ 4 ส.ค. 64 เพื่อพิจารณาร่าง 
Joint Action Plan 2022 และ (2) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-สปป.
ลาว สาขาสาธารณสขุ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 (Lao PDR-Thailand 
Development Cooperation Programme on Health 2020-2022) ข อ ง
กระทรวงการต่างประเทศ (TICA) ซึ่งกรมอนามัยไดร้ับมอบหมายจาก
กระทรวงสาธารณสุขใหเ้ป็นเลขานุการการดําเนินงาน (Focal point) เพื่อ
ประสานระหว่างกรมต่างๆ กับ TICA และกรมอนามัยยังเป็นผูร้ับผิดชอบ 
Project 4.1 Model development of integrated nutrition service and 
community engagement ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันทั ้ง 3 ฝ่ายอีกครั ้ง 
(TICA สปป.ลาว และกรมอนามัย) ในวันที่  24 ส.ค. 64 เพื่อพิจารณา
รายละเอยีดพืน้ทีเ่ป้าหมายทัง้ 2 แหง่ทีเ่ลอืกสําหรับการลงพืน้ทํากจิกรรม  

 
มตทิีป่ระชุม รับทราบ  

5. เรือ่งเพือ่พจิารณา 5.1 การตดิตามการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏบิัตริาชการ ศูนยค์วาม
ร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ประจําเดือน กรกฎาคม 2564 
ประกอบดว้ยตัวชีวั้ด ดังตอ่ไปน้ี 

5.1.1 ) ตัวชีวั้ดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบ
ภายในการควบคมุภายใน และการบรหิารความเสีย่ง 

ตัวชีวั้ดที่ 2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบ
ภายในการควบคมุภายใน 
          > นางสาวสพุัตรา ท่างาม เจา้พนักงานการเงนิและบัญชปีฏบิัตงิาน  
ปฏิบัติหนา้ที่หั วหนา้งานอํานวยการ รายงานความคืบหนา้ของการ
ดําเนนิงานตามตัวชีวั้ด 2.1.1 ประจําเดอืนกรกฎาคม 2564 ดังน้ี  

(1) รายงานตดิตามผลการดําเนนิงานตามแผนการขับเคลือ่นฯ นําเสนอ
ผลการตดิตามกํากับตัวชีวั้ดทีไ่ดนํ้าเขา้ระบบศูนยต์ดิตามผลการปฏบิัตงิาน
กรมอนามัย (DOC 4.0) ซึ่งมีก ิจกรรมที่ดําเนินการในเดือน ก .ค . 64 
ไดแ้ก1่) จัดประชมุตดิตามการดําเนนิงานตัวชีวั้ดตามคํารับรองฯ 2) สรุปผล
การดําเนินงานตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนฯ 3) ปรับปรุง
กระบวนการปฏบิัตงิานใหเ้ป็นมาตรฐาน SOP 5 กระบวนงาน ไดแ้ก่ การยมื
เงินและใชห้ น้ีเงินยืมราชการ การปฏิบัติงานของผูต้รวจสอบภายใน
หน่วยงาน การจัดซือ้จัดจา้ง การจัดทําแผนปฏบิัตกิารหน่วยงาน และการ
จัดทํางบรายจ่ายอื่น รายการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 4) 
วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลการปฏบิัตงิานของผูต้รวจสอบภายในฯ ไตรมาส 1 
2 3 ปี 2564  รายละเอยีดตามเอกสารแนบหมายเลข 1  

 



(2) รายงานตดิตามผลการดําเนินงานตามแผนการปฏบิัตงิานของผู ้
ตรวจสอบภายในประจําหน่วยงานและคณะกรรมการควบคมุภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ .ศ . 2564 ซึ่งมีก ิจกรรมที่ดําเนินการในเดือน ก .ค . 64 
ไดแ้ก1่) ปรับปรับกระบวนการ SOP หรอื Flow Chart การปฏบิัตงิานใหเ้ป็น
ปัจจุบัน 2) จัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายในหน่วยงาน ไตรมาส 3  
3) รายงานตดิตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัตงิานของผูต้รวจสอบ
ภายในประจําหน่วยงานและคณะกรรมการควบคุมภายใน รายละเอยีดตาม
เอกสารแนบหมายเลข 2 

 
มตทิีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ  
 
ตัวชีวั้ดที ่2.1.2 ระดับความสําเร็จของการบรหิารความเสีย่งโครงการสําคัญ  
ตามแผนปฏบิัตกิารระดับหน่วยงาน 
                 >  นางสาวศรินัินต ์ทุนทรัพย ์นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
รายงานการติดตามกํากับตัวชี้วัดที่ไดนํ้าเขา้ระบบศูนย์ติดตามผลการ
ปฏบิัตงิานกรมอนามัย (DOC 4.0)  
                2.1.2 มคีวามแตกต่างในการรายงานผลตดิตามการดําเนนิงาน
จาก  ตัวชีวั้ดอืน่ๆ โดยกองแผนงานกําหนดแบบฟอรม์ ใหนํ้าขอ้มูลเขา้ระบบ
ศูนยต์ดิตามผลการปฏบิัตงิานกรมอนามัย (DOC 4.0) จํานวน 5 แบบฟอรม์ 
เพือ่เลอืกโครงการสําหรับบรหิารความเสีย่ง ซึง่ผลการวเิคราะหไ์ดค้ัดเลอืก
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุง่สูส่ากล และดําเนนิการแลว้
เสร็จเมือ่เดอืนมกราคม 2564 ทีผ่่านมา ทัง้น้ีโครงการดังกล่าวประกอบดว้ย
2 กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชพีดา้นต่างประเทศ
สู่DOH 4.0 และ 2) โครงการอบรม Journal Club พบว่าแบบรายงานผล
การดําเนนิงานตามแผนบรหิารจัดการ (แบบฟอรม์ 5) ประจําเดอืน ก.ค 64 
โครงการอบรม Journal Club มคีวามเสีย่งเน่ืองจากสถานการณ์ระบาดของ
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลใหต้อ้งปรับรูปแบบการ
จัดโครงการ โดยอบรมผ่านระบบ Conference และจัดสถานที่หอ้งประชุม
โดยเวน้ระยะหา่ง  รายละเอยีดเอกสารแนบหมายเลข 3 
 
มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบ 
 
 5.1.2 ) ตัวชีวั้ดที ่2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคก์รแหง่ความสขุ
ทีม่คีณุภาพ 
             > นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวเิทศสัมพันธ์ รายงานการ  
ติดตามกํากับตัวชี้วัดที่ไดนํ้าเขา้ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
กรมอนามัย (DOC 4.0) ในเดือนก .ค . 64 ไดแ้ก่ ขอความร่วมมือให ้
เจา้หนา้ที่ทุกท่านกรอกขอ้มูล BMI ประจําเดอืน ก.ค. 64 และส่งผลสรุป
คะแนนรวมกา้วทา้ใจ เพื่อประกอบการสรุปผลการดําเนินงานและวเิคราะห์
ควบคู่ไปกับผลตรวจสุขภาพประจําปีของบุคลากรในหน่วยงานในรอบ 5 
เดือนหลัง ภายในวันที่ 31 ก.ค. 64 สําหรับ Healthy Workplace Happy 
for Life รอบ 2/2564 ไดด้ําเนินการจัดทําเอกสารที่เกีย่วขอ้งตามที่เกณฑ์
ใหม่กําหนด ใหแ้กง่านอํานวยการรวบรวมทํารายงานหลักฐานเรยีบรอ้ยแลว้ 
ทัง้น้ีคณะกรรมการไดป้ระเมนิหน่วยงาน ในวันที ่21 ก.ค.64 โดยผลคะแนน
ประเมนิฯ ดังน้ี 1) เกณฑ ์5 ส. ไดค้ะแนน 39/42 คะแนน 2) เกณฑ ์HWP 
ไดค้ะแนน 43/44 คะแนน และมีเสนอประเด็นอุทธรณ์คะแนนทัง้2เกณฑ ์
เพื่อส่งคณะกรรมการอุทธรณ์พจิารณาผลคะแนนอุทธรณ์ซึง่จะแจง้ภายใน
วันที ่9 ก.ค.64  
 
มตทิีป่ระชุม เห็นชอบ 
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5.1.3 ) ตัวชีวั้ดที ่2.3 รอ้ยละของการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ 
>นางสาวสมประสงค ์ภาผล นักจัดการงานทั่วไป รายงานว่าได ้

ดําเนินการจัดทํารายงานตดิตามผลการดําเนนิงานตามแผนการขับเคลือ่นฯ 
นําเสนอผลการตดิตามกํากับตัวชีวั้ดที่ไดนํ้าเขา้ระบบศูนย์ตดิตามผลการ
ปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) ซึ่งตามแผนการขับเคลื่อนฯ กําหนด
กจิกรรมที่ดําเนินการในเดอืน ก.ค.64 ไดแ้ก่ 1) จัดทํารายงานตดิตามการ
ดําเนนิงานตัวชีวั้ด รอ้ยละของการเบกิจา่ยงบประมาณประจําเดอืน 2) จัดทํา
ร า ย ง า น ผ ล ติ ด ต า ม เร่ ง รั ด ก า ร เบิ ก จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ  (รบ จ .1)  
3) จัดทํารายงานผลการประชุมคณะทํางานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4) แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เรื่อง 
กระบวนงานการรายงานแผน-ผลการเบิกจ่ายในระบบ DOC มีเน้ือหา
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่จะไดร้ับ และขัน้ตอนตามFlowchart 
รายละเอยีดตามเอกสารแนบหมายเลข 4 

 
มตทิีป่ระชุม เห็นชอบ 
 
5.1.4 ) ตัวชีวั้ดที ่2.4 ระดับความสําเร็จของการเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้(LO)  

> นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวเิทศสัมพันธ ์นางสาวจริาภรณ์ สุม่ติ๊บ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวมนสนีิ น้ําจันทร์ นักวเิทศสัมพันธ์
ปฏบิัตกิาร รายงานว่าผลการดําเนนิงานเป็นไปตามแผนของเดอืน ก.ค. 64 
มกีารดําเนินการทัง้หมด 7 กจิกรรม ทําใหผ้ลการดําเนินงานของตัวชีวั้ดที ่
2.4 ทํ าไดค้ รบทุกกิจกรรมตามที่ วางแผนไว ้สํ าหรับ  Outcome ได ้
ดําเนินการ ดังน้ี (1) ศรป.ไดส้่งนวัตกรรมบริการ คือ “ระบบฐานขอ้มูล
ตดิตามรายงานผลการไปศกึษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชมุ สัมมนาหรอืปฏบิัต ิ
งานวจิัย ณ ต่างประเทศของเจาหนา้ที่กรมอนามัย” แต่ผลงานของ ศรป 
ไมไ่ดร้ับเลอืก (2) จัดทําเอกสารทีแ่สดงจํานวนผลงานการจัดการขอ้มลูและ
ความรูท้ี่ดําเนินการจัดการอย่างเป็นระบบและพรอ้มใชง้าน  รายละเอียด
เอกสารแนบหมายเลข 5  

 
มตทิีป่ระชุม เห็นชอบ  
 
5.1.5 ) ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอ้ยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุ
เป้าหมาย  
                 >  นางสาวศรินัินต ์ทุนทรัพย ์นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
รายงาน การติดตามกํากับตัวชี้วัดที่ไดนํ้าเขา้ระบบศูนย์ติดตามผลการ
ปฏบิัตงิานกรมอนามัย (DOC 4.0) ประจําเดอืน ก.ค. 64 ผลการดําเนนิงาน
ของหน่วยงาน มกีารดําเนินการทัง้สิน้จํานวน 702/768 ผลการดําเนินงาน 
และมีกจิกรรมการดําเนินงาน ทัง้สิน้จํานวน 15/18 กจิกรรม รายละเอียด
เอกสารแนบหมายเลข 6 
 
มตทิีป่ระชุม เห็นชอบ 
 
          5.1.6 ) ตัวชี้วัดที่ 1.40 ประเทศไทยมีบทบาทหนา้ที่ในดา้นการ
สง่เสรมิสขุภาพ และอนามัยสิง่แวดลอ้มเป็นทีย่อมรับในระดับนานาชาตแิละ
รองรับการพัฒนาประเทศ (จํานวนครัง้ที่มีการนําเสนอขอ้เสนอแนะเชงิ
นโยบายดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ และอนามัยสิง่แวดลอ้ม)  
                 > นายพศนิ พริยิหะพันธุ ์นักวเิทศสัมพันธป์ฏบิัตกิาร รายงาน
ว่าการดําเนินงานเดอืน ก.ค. 64 หลังจากปรับแผนการดําเนินงานกจิกรรม
เน่ืองจากสถานการณ์ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สามารถดําเนินการได ้100% ทัง้น้ี สําหรับ Outcome ของตัวชีวั้ดน้ี ไดแ้ก ่



“ระดับความสําเร็จของบทบาทไทยในการกําหนดบรรทัดฐานและมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ ในระหว่างปี 61-65 มากขึน้/ดีขึน้ จากเดมิรอ้ยละ 5-10” 
จําเป็นตอ้งนําขอ้มูลทีร่ายงานจากกระทรวงการตา่งประเทศ และไดร้ับทราบ
ว่า ยังไม่ไดม้ีรายงานตัวชี้วัดขา้งตน้ จากเดิมที่จะรายงานภายในเดือน
มิถุนายน 2564 กลุ่มยุทธฯ จึงจะออกหนังสือเพื่อขออนุมัติการเปลี่ยน 
Outcome ตอ่ไป รายละเอยีดเอกสารแนบหมายเลข 7 
 
 มตทิีป่ระชุม เห็นชอบ 
 
          5.1.7 ) ตัวชี้ วัดที่  1.41 จํานวนกรอบความร่วมมือและบันทึก
ขอ้ตกลงรว่มกนั (เรือ่ง)  

> นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
รายงานว่าการดําเนินงานเป็นไปตามแผน โดยการดําเนินงานที่รายงานใน
เดอืน ก.ค. 64 คอื การเขา้ร่วมและสนับสนุนบุคลากรกรมอนามัยในการเขา้
ร่วมการประชุม/หารือระหว่างประเทศ จํานวน 3 รายการ ไดแ้ก่ (1) การ
ประชมุหารอืเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรค์วามร่วมมอืระหว่างรัฐบาลไทยกับ
องคก์ารอนามัยโลก (WHO CCS) ค.ศ. 2022 - 2026 (2) การประชมุหารอื
ระดับประเทศเพื่อพัฒนาแผนงานของ UNFPA ฉบับที่ 12 ค.ศ. 2022 - 
2026 (3) การประชุมหารือเพื่อพัฒนาแผนงานของ UNDP ค.ศ. 2022 - 
2026 นอกจากน้ี ไดจ้ัดทํารายงานสรุปสรุปและวเิคราะหผ์ลผลติ (output) 
และผลลัพธ ์(outcome) การดําเนินงานตัวชี้วััด 1.41 ในรอบ 5 เดอืนหลัง 
และภาพรวมการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ทัง้น้ี สําหรับ Outcome 
ของตัวชีวั้ด 1.41 คือ “ระดับความร่วมมือกับต่างประเทศในการปรับปรุง/
พัฒนามาตรฐานภายในประเทศใหส้อดคลอ้งกับพันธกรณีระหว่างประเทศ
และมาตรฐานสากลที่สําคัญในระหว่างปี 61-65 มากขึน้/ดีขึน้จากเดมิรอ้ยละ 
5-10” จําเป็นตอ้งนําขอ้มูลทีร่ายงานจากกระทรวงการต่างประเทศ และได ้
รับทราบว่ายังไม่ไดม้ีรายงานตัวชีวั้ดขา้งตน้ จากเดมิที่จะรายงานภายใน
เดอืนมถิุนายน 2564 กลุ่มยุทธฯ จงึจะออกหนังสอืเพือ่ขออนุมัตกิารเปลีย่น 
Outcome ตอ่ไป  รายละเอยีดเอกสารแนบหมายเลข 8 

 
มตทิีป่ระชุม เห็นชอบ 
 
      5.1.8 ) ตัวชีวั้ดที่ 1.43 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
โครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองการดําเนินงานดา้นการ
พัฒนาการอภบิาลระบบดา้นการส่งเสรมิสุขภาพและอนามัยสิง่แวดลอ้มใน
มติติา่งประเทศ 

> นางสาวมนสินี  น้ําจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
รายงานว่า ผลการดําเนินงานเป็นไปตามแผนของเดือน ก.ค. 64 มีการ
ดําเนินการทัง้หมด 4 กจิกรรม ทําใหผ้ลการดําเนินงานของตัวชีวั้ดที ่1.43 
ทํ าไดค้ รบทุ กกิจกรรมตามที่ วางแผนไว ้สํ าหรับ  Outcome “ระดับ
ความสําเร็จของไทยในเวทรีะหว่างประเทศ (อาทจํิานวนขอ้เสนอ/ขอ้รเิริม่
ของไทยไดร้ับการรับรองในเวท/ีองคก์ารระหว่างประเทศ ประเทศไทยและ
คนไทยไดร้บัการเลอืกตัง้/ยอมรับในเวทรีะหว่างประเทศ) ในระหวา่งปี 61 - 
65 มากขึน้/ดขีึน้จากเดมิรอ้ยละ 5 -10” จําเป็นตอ้งนําขอ้มูลทีร่ายงานจาก
กระทรวงการต่างประเทศ และไดร้ับทราบว่า ยังไม่ไดม้ีรายงานตัวชี้วัด
ขา้งตน้ กลุ่มยุทธฯ จึงจะออกหนังสอืเพื่อขออนุมัตกิารเปลี่ยน Outcome 
ตอ่ไป รายละเอยีดเอกสารแนบหมายเลข 9 

 
มตทิีป่ระชุม เห็นชอบ 
 



5.2 ) ตดิตามการตรวจประเมนิสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางานเสรมิสรา้ง
คุณภาพชวีติและความสขุของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for 
Life) ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการการตรวจประเมนิ ระดับกรม รอบ
ที่2/2564 (วันที่ 21.7.64 ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานประจํา
หน่วยงาน  
        > นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา นักวชิาการพัสดุ รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผน HWP ประจําเดือน ก.ค. 64 เป็นไปตามแผนฯ  และ
ศรป.มผีลคะแนนประเมนิฯ ดังน้ี 1) เกณฑ ์5 ส. ไดค้ะแนน 39/42 คะแนน 
2) เกณฑ์ HWP ไดค้ะแนน 43/44 คะแนน และเสนอประเด็นอุทธรณ์
คะแนนทั ้ง2เกณฑ์ เพื่อส่งคณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาระหว่าง 
วันที ่30 /7/64 – 3/8/64และผลคะแนนอทุธรณ์จะแจง้ภายในวันที ่9/8/64  
รายละเอยีดตามเอกสารแนบหมายเลข 10  
 
มตทิีป่ระชุม เห็นชอบ 
 
5.3 วเิคราะหส์ถานการณ์ผลการเบกิจ่ายจากขอ้ 4.2 เพื่อกําหนดมาตรการ 
หรอืแนวทาง ตดิตามเร่งรัดการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณตามแผนปฏบิัตกิาร
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2564 ของเดือน 
ก.ค. 2564 ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีก่ําหนด พบวา่สถานการณ์การเบกิจา่ย
งบประมาณ ดังที่ปรากฏในวาระที่ 4 ขอ้ 4.2 ทัง้น้ีคณะทํางาน รบจ.ฯ จึง
เสนอมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัย
กําหนด ดังน้ี 
   (1) ผูบ้รหิาร กํากับ ตดิตามเร่งรัดใหผู้ร้ับผดิชอบโครงการ ปฏบิัติ
ตามแผนทีก่ําหนดไวผ้า่นการประชมุประจําเดอืนของหน่วยงาน 
   (2). ปรับแผนการดําเนินงานตามรอบไตรมาสใหส้อดคลอ้งกับ
เป้าหมายตามมตคิรม. และมตกิรมอนามัยกําหนด และปรับรูปแบบการจัด
ประชุมอบรมใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

มตทิีป่ระชุม เห็นชอบ ใหด้ําเนนิกจิกรรมตามแผนปฏบัิตกิารยอดเบกิจ่าย
ใกลเ้คยีงกบัเป้าหมายของกรมอนามัยมากทีส่ดุ 

6. เรือ่งอืน่ๆ 6.1 นักศกึษาฝึกงานครบกําหนดระยะฝึกงาน 
6.2 นายพศิน พิรยิหะพันธุ์ นักวเิทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ แจง้กําหนดการ
ประชุมวชิาการกรมอนามัยครัง้ที่ 14 ระหว่างวันที่ 9-11/8 /64 ในรูปแบบ
ออนไลน ์โดยศรป.รับผดิชอบหอ้งตา่งประเทศในวันที ่10/8/2564  

เลกิประชุมเวลา 14.00 น. 
ผูจ้ดรายงานการประชมุ : นางสาวสมประสงค ์ภาผล 

นักจัดการงานทัว่ไป 
ผูต้รวจรายงานการประชมุ : นางสาวสพุัตรา ทา่งาม 

เจา้พนักงานการเงนิและบัญชปีฏบิัตงิาน 
 

 
 
 
 
 



หลักฐานแสดงผลผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย 

Healthy Workplace Happy for life 

ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

รอบ 5 เดือนหลัง



Healthy  Workplace Happy for life

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย



Healthy Workplace Happy for Life

การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

1 ปายและบอรดประชาสัมพันธตางๆ

1.1 มีปายการระบุกลุมงาน/ผังโครงสรางองคกร เพ่ือสะดวกในการติดตอราชการ



Healthy Workplace Happy for Life

การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

1.2 มีปาย/สัญลักษณบงชี้/ปายความปลอดภัย ตามความจําเปนในบริเวณที่มีความเสี่ยงหรืออันตราย เชน 
ปายระวังศีรษะ ระวังอันตรายไฟฟาแรงสูง ระวังวัตถุไวไฟ ระวังลื่น 



Healthy Workplace Happy for Life

การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

1.3 บอรดประชาสัมพันธอยูในตําแหนงที่เหมาะสม ติดประกาศอยางเปนระเบียบ สะอาด สวยงาม



Healthy Workplace Happy for Life

การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

2. โตะทํางานหรือพ้ืนที่บริเวณโตะทํางาน (รวมบริเวณโตะคอมพิวเตอร)

2.1 ปายชื่อประจําโตะ



Healthy Workplace Happy for Life

การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

2.2 บนโตะทาํงานสะอาด มีเฉพาะเอกสารและอุปกรณทีจํ่าเปน (ปากกา ดินสอ ยางลบ) 
ตามความเหมาะสมหรือเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน และจัดวางอยางเปนระเบียบ



Healthy Workplace Happy for Life

การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

2.3 มีการจัดวางสิ่งของบริเวณพืน้ที่ทาํงาน ดังนี้
- บนโตะทํางานไมวางอาหาร ยกเวน เครื่องด่ืม ไมเกิน 1 แกว/ขวด 
- ใตโตะทํางานไมวางเอกสารหรอืสิ่งของใด ๆ ยกเวน รองเทาไมเกิน 1 คู



Healthy Workplace Happy for Life

การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

2.4 ของใชสวนตัว มีปายระบุคําวา “ของใชสวนตัว” 

ที่ลิ้นชักมีรูปแบบเดียวกัน

- กําหนดเพียง 1 ลิ้นชักที่สามารถเก็บของใชสวนตัวได 

- กรณีไมมีลิ้นชัก สามารถจัดหาตูเก็บของใชสวนตัวได

ไมเกิน 1 ตู



Healthy Workplace Happy for Life

การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

2.5 อุปกรณสํานักงาน กรณเีปนลิน้ชกัติดปายระบคุําวา “อุปกรณสํานักงาน” 
และเปนรูปแบบเดียวกัน อุปกรณสํานักงานมีปริมาณเหมาะสม จัดเก็บเรียบรอย พรอมใชงาน 
กรณีมีถาด/ชั้นเอกสาร/ตะแกรง 3 ชั้น มีไดไมเกินโตะละ 2 ชิ้น



Healthy Workplace Happy for Life

การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

2.6 วัสดุ อุปกรณบนโตะคอมพิวเตอร จัดวางอยางเปนระเบียบ และคํานึงถึงความปลอดภัย 
สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตชไฟ สายคอมพิวเตอรอยูในสภาพเรียบรอย ปลอดภัย ไมชํารุดเสียหาย



Healthy Workplace Happy for Life

การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

2.7 ไมนําอาหารและเครื่องดื่มมารบัประทานในบรเิวณพื้นที่ของโตะคอมพวิเตอร
หนวยงานมีการจัดพ้ืนที่รับประทานอาหารใหกับบคุลากร ดังนั้น บนโตะทํางานจึงไมมีอาหาร หรือ
เครื่องดื่มมารับประทานในพ้ืนที่ของโตะคอมพิวเตอร



Healthy Workplace Happy for Life

การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

2.8 ไมติดสต๊ิกเกอรหรือกระดาษอ่ืนๆ ที่ไมจําเปนและไมเก่ียวของกับการรบัประกัน 
บนเครื่องคอมพิวเตอรหรอืเครือ่งพมิพ



Healthy Workplace Happy for Life

การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

2.9    ไมพาดสิ่งของไวที่เกาอ้ี
2.10  มีเบาะรองนั่ง/พิงได  ไมเกิน 1 ช้ิน
2.11  มีการจัดเก็บเกาอ้ีใหเรียบรอยหลังเลิกงาน



Healthy Workplace Happy for Life

การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

2.12  มีการทําความสะอาดโทรศพัทอยางสมํ่าเสมอ และจัดวางอยางเปนระเบียบ



Healthy Workplace Happy for Life

การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

2.13  หลังเลิกงานควรจัดเก็บเอกสารและอุปกรณบนโตะทํางานใหเปนระเบียบ



Healthy Workplace Happy for Life

การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

3. อุปกรณสํานักงาน
3.1 สภาพอุปกรณ/ เคร่ืองมือ/ เคร่ืองใชสํานักงานไมชํารุดและพรอมใชงาน
3.2  มีการจัดวางอุปกรณ/ เคร่ืองมือ/ สํานักงานสวนกลางอยางเปนระเบียบ



Healthy Workplace Happy for Life

การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

3.3 มีผูรับผิดชอบดูแลความสะอาดเรียบรอยของอุปกรณเครือ่งมือ/เครื่องใชสํานักงาน 
(เปนชื่อบุคคลหรอืกลุมงาน)



Healthy Workplace Happy for Life

การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

3.4 หากติดปาย/วิธีใชงาน บนเครื่องใชสาํนกังานใหติดอยางเปนระเบียบ



Healthy Workplace Happy for Life

การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

4. ตูเก็บเอกสาร/ตูเก็บของ
4.1 มีปายแสดงรายการประเภทเอกสารในตูและชื่อผูรับผิดชอบ รูปแบบเดียวกัน
4.2 ภายในตูมีปายดัชนีบงชี้ประเภทเอกสาร/วัสดุอุปกรณที่จัดเก็บเปนรูปแบบเดียวกัน

*กรณี เปนตูกระจกใสสามารถมองเห็นส่ิงของภายในไดอนุโลมใหไมตองติดปายแสดงปายดัชนีเฉพาะหนังสือ
เอกสาร ตําราวิชาการ

4.3 มีการจัดเก็บเอกสาร/ คูมือ/ หนังสือ/ รายงาน/ วัสดุอุปกรณเปนหมวดหมู จัดวางเปนระเบียบ
4.4 มีความสะอาดเรียบรอย หามวางส่ิงของบนหลังตูทุกกรณี ยกเวนโตะหมูบูชา
4.5 สามารถคนหาส่ิงของตาง ๆ ภายในตูไดสะดวก



Healthy Workplace Happy for Life

การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

5. หองประชุม

5.1 จัดโตะเกาอี้หลังการใชงาน

บุคลากรมีการจัดเก็บเกาอ้ี หลังการใชงานทุกครั้ง

5.2 ปดเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองใชไฟฟา เคร่ืองเสียง หลังการประชุมทุกคร้ัง

บุคลากรมีการจัดเก็บอุปกรณ เครื่องใชฟา เครื่องเสียงและปดเครื่องปรับอากาศ

เม่ือใชงานเสร็จทุกครั้ง

5.3 ทําความสะอาดหองประชุมทุกวัน

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ไมมีหองประชุม มีเพียงมุมสวนกลาง

ของหนวยงาน ท่ีจัดใหเปนโตะสําหรับประชุมของหนวยงาน ซึ่งบุคลากรชวยกัน

ทําความสะอาดและดูแลรักษาความสะอาดทุกวัน



Healthy Workplace Happy for Life

การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

6. มุมรับประทานอาหาร
6.1 มีการทําความสะอาดเปนประจํา ไมมีเศษอาหารตกคาง

บุคลากรมีการทําความสะอาดบริเวณท่ีรับประทานอาหารเปนประจําทุกวัน และชวยกันดูแล
รักษาความสะอาดอยางตอเนื่อง 



Healthy Workplace Happy for Life

การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

6.2 จัดเก็บภาชนะอุปกรณอยางเปนระเบียบ
มีการจัดเก็บอุปกรณอยางสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย



Healthy Workplace Happy for Life

การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

6.3 อุปกรณเครื่องครัว/ เครื่องใชไฟฟา มีการตรวจสอบความ สะอาด ปลอดภัย 

และอยูในสภาพพรอมใชงาน

หนวยงานมีการกําหนดผูรับผิดชอบอุปกรณเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด ทําใหสะอาดและอยูในสภาพพรอมใชงาน



Healthy Workplace Happy for Life

การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

7. พื้นที่พักผอน/สวนหยอม
7.1 กรณีมีการจัดพ้ืนท่ีพักผอน/ สวนหยอม

อยางเปนสัดสวนสวยงามและเปนระเบียบ 
(ไมเกินแนวเสา)

7.2 มีการกําหนดผูรับชอบพ้ืนท่ีพักผอน
/สวนหยอม

7.3 มีการดูแลและทําความสะอาดพ้ืนท่ี
พักผอน/สวนหยอมเปนประจําสมํ่าเสมอ



Healthy Workplace Happy for Life

การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

8. ทางเดิน/ทางหนีไฟ
8.1 ไมวางสิ่งของกีดขวางทางเดินภายในบริเวณสํานักงานและทางหนีไฟ

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มีโตะรับประทานอาหารดานหนาสํานักงาน เนื่องจากในวงกลม คือ

บันไดหนีไฟ ซ่ึงจุดทางหนีไฟ นั้นอยูหางจากบริเวณหนา สํานักงาน เปนอยางมากถึงชวงตึก 

ดังนั้น โตะรับประทานอาหาร/มุมพักผอน  ไมไดอยูในทางอพยพหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินและจุดรวมพล 

แตอยางใด ประกอบกับการจัดมุมดังกลาว เปนไปในทิศทาง

เดียวกับการจัดสวนหยอมท่ีไมใหเกินแนวเสา จึงทําให

ไมกีดขวางทางหนีไฟ ประกอบกับเปนชวงการระบาดของ

โรคไวรัสโคโรนา COVID-19 ทําใหโรงอาหารไมสามารถ

เปดใหนั่งรับประทานอาหารได หนวยงานจึงจัดใหดานหนา

ของสํานักงานเปนพ้ืนท่ีสําหรับรับประทานอาหาร 
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การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.
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การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.
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การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

8.2 บริเวณพืน้ตางระดับตองมีสญัลักษณแสดงชดัเจนปองกันอุบัติเหตุการสะดุดหกลม
ทางตางระดับบริเวณดานนาประตูของหนวยงาน มีการทําสัญลักษณเพ่ือปองกันอุบัติเหตุสะดุดลม (1 จุด)
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การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

9.  ถังขยะ

9.1 จัดใหมีถังขยะเพียง 1 จุดของกลุมงาน/ ฝาย โดยเลือกใช

ถังขยะที่มีฝาปดมิดชิด ไมทิ้งเศษอาหารและภาชนะใสอาหาร 

เครื่องด่ืมในถังขยะนั้น

หนวยงานมีเพียง 1 จุด ซ่ึงฝาปดมิดชิด และไมท้ิงเศษอาหาร

และภาชนะใสอาหาร เครื่องด่ืม ตางๆ ในถัง
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การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

9.  ถังขยะ

9.2 จัดใหมีจุดรวบรวมขยะของหนวยงานและมีการคัดแยกขยะ

อยางนอย 3 ประเภท (ทั่วไป อินทรีย รีไซเคิล)

หนวยงานใชจุดรวบรวมและคัดแยกขยะบริเวณหนาหองน้ํา

อาคาร 6 ชั้น 4 รวมกับสํานักสงเสริม และสํานักผูสูงอายุ 

โดยสํานักเลขานุการกรมเปนผูจัดถังขยะดังกลาว ใหมีเพียง 

2 ประเภท เนื่องจากเปนอาคารสํานักงาน ไมใชบริเวณโรงอาหาร
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การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

9.  ถังขยะ

9.3 มีการจัดการขยะ โดยการรวบรวมนําไปทิ้งภายนอกเปนประจํา

ทุกวัน เพ่ือไมใหเปนแหลงเพาะพันธุสัตวแมลงและพาหะนําโรค

สํานักเลขานุการกรมมีการจัดจางบริษัททําความสะอาด 

ดังนั้นจะมีพนักงานของบริษัทเขามากําจัดขยะทุกวัน
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การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

10. อ่ืนๆ
10.1  มีมาตรการประหยัดพลังงานที่ชัดเจน เชน ต้ังอุณหภูมิไมตํ่ากวา 25 C

และกําหนดเวลาเปด – ปด เครื่องปรับอากาศ

1) เวลา 09.30 – 12.00 น.   หนวยงานต้ังเวลาท่ี  09.00 - 11.30 น.

2) เวลา 13.30 – 16.00 น.  หนวยงานต้ังเวลาท่ี 11.30 - 16.00 น.



Healthy Workplace Happy for Life

การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

การแกไข จุดบกพรองที่ถูกตัดคะแนนในรอบ 5 เดือนแรก
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การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

การแกไขจุดที่บกพรอง ขอ 2.2 และ 2.3
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การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

การแกไขจุดที่บกพรอง ขอ 2.6
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การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.
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การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

ทางหนีไฟ
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การดําเนินงาน ตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ส.

จากลูกศร พบวาศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มีทางออกสําหรับไปยังบันไดทางออก /
ทางออกฉุกเฉิน /บันไดหนีไฟ ไดทั้งฝงซายและขวา เมื่อออกจากสํานักงาน กรณีมีพ้ืนที่โตะ
รับประทานอาหาร/มุมพักผอน ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑทิศทางเดียวกับการจัดสวนหยอม ที่ไมเกิน
แนวเสา จึงทําใหไมกีดขวางทางอพยพหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน ไปยังจุดรวมพลดานลางของ
อาคารแตอยางใด 

คําอธิบายประกอบ



เกณฑ:์ 
การสนับสนุนขององค์กร

และการมีส่วนรวมของผู้ปฏิบัติงาน
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เกณฑ:์ การสนบัสนนุขององคก์รและการมีสว่นรวมของผ ูป้ฏิบติังาน

1. การสนับสนุนขององคกร ดําเนินการดังน้ี

1. ดําเนินการประกาศนโยบายฯ โดยติดบอรดประชาสัมพันธ

2. จัดทําแผนงาน ดําเนินกิจกรรม

3. จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของคนทํางาน เชนกิจกรรมยึดเหยียด 

กิจกรรมกาวทาใจ เปนตน รายละเอียดตามรายงานติดตามผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ประจําเดือน  https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2564

4. ผูบริหารมีการติดตามการดําเนินงานตามแผน อยางสมํ่าเสมอ รายละเอียดตาม

รายงานการประชุมประจําเดือนคร้ังที่ 9/2564 หนา 41 

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

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2564
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เกณฑ:์ การสนบัสนนุขององคก์รและการมีสว่นรวมของผ ูป้ฏิบติังาน

2. วัฒนธรรมองคกร ดําเนินการดังน้ี

1. จัดทําประกาศวัฒนธรรมองคกรและมีการประชาสัมพันธ  

ผานบอรดประชาสัมพันธและแจงกลุมไลนของหนวยงาน

2. ผูบริหารแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการสรางวัฒนธรรมที่

เสริมสรางสุขภาพ อนามัยส่ิงแวดลอม และความสมดุลในชีวิต 

รายละเอียดตามรายงานการประชุมศรป.คร้ังที่ 4 /2564  

และคร้ังที่ 7/2564 วาระที่ 5.12   ดวยการจัดทําแผน

ขับเคล่ือนองคกรสรางสุข  

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

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting
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เกณฑ:์ การสนบัสนนุขององคก์รและการมีสว่นรวมของผ ูป้ฏิบติังาน

3. การติดตอ สื่อสาร ดําเนินการดังน้ี

1. จัดใหมีชองทางการติดตอส่ือสาร ไดแก ประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําเดือน 

ทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน  Group Line  บอรดประชาสัมพันธ มีการส่ือสารขอมูล

ทางดานการสงเสริมสุขภาพฯ และ เจาหนาที่เขาถึงขอมูลและมีสวนรวมกับกิจกรรมที่ไดส่ือสาร

ผานชองทาง

การส่ือสารขางตน https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting
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เกณฑ:์ การสนบัสนนุขององคก์รและการมีสว่นรวมของผ ูป้ฏิบติังาน

4. การตรวจติดตามทบทวน และประเมินผล ดําเนินการดังนี้
1. จัดทําแผนการตรวจติดตามผลการดําเนินงาน

2. จัดประชุมการติดตาม ทบทวน และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด

3. วิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานเพ่ือจัดทําขอเสนอในการพัฒนาและรายงานผล

ใหผูบริหารทราบผานการประชุมประจําเดือนของทุกเดือน รายละเอียดใน

รายงานกรประชุมประจําเดือน เชน การประชุมคร้ังที่ 9/2564 วาระที่ 5.1.2 

และ 5.2 เอกสารแนบหมายเลข 11  

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

แผนกิจกรรม

ขอเสนอแนะจากการตรวจประเมินของคณะกรรมการทีมตรวจท่ี 2 คร้ังท่ี 1 เมื่อวันท่ี 2 ก.พ. 64

ท้ังนี้หนวยงานมีแผนกิจกรรม ท่ีรวมกันวิเคราะหและจัดทําแผนผานการประชุมประจําหนวยงาน

รายละเอียดตามรายงานการประชุมศรป. คร้ังท่ี 4/2564 วาระท่ี 5.2

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting
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เกณฑ:์ การสนบัสนนุขององคก์รและการมีสว่นรวมของผ ูป้ฏิบติังาน

5. การมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน ดําเนินการดังน้ี

หนวยงานกําหนด/เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 

อนามัยส่ิงแวดลอม และความสมดุลในชีวิตการทํางานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เปด

โอกาสใหเจาหนาที่มีสวนรวม ในการใหขอคิดเห็นตอนโยบาย แผนงาน/เปาหมาย พบปะ

หารือระหวางผูบริหาร และเจาหนาท่ีอยางสมํ่าเสมอ ใหขอเสนอเสนอแนะ ผานชองทาง 

การประชุมหนวยงานประจําเดือน กรุปไลนหนวยงาน บอรดประชาสัมพันธ กลองแสดง

ความคิดเห็น  และเปดโอกาสใหเจาหนาที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยางเหมาะสม เชน

สนับสนุนใหเขารวมกิจกรรมกาวทาใจ เพ่ือสงเสริมสุขภาพท่ีดีและสรางสมดุลในชีวิตการ

ทํางาน กิจกรรมออกกําลังกาย กิจกรรมจัดอาหารสุขภาพ เปนตน 



เกณฑ์: 
“เกณฑ์มีชีวิตชีวา” และ “สมดุลชีวิต” 

ระดับพ้ืนฐาน
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“เกณฑมี์ชีวิตชีวา” และ “สมดลุชีวิต” ระดบัพ้ืนฐาน

1. การจัดสถานที่เผยแพรขอมูลขาวสาร
หนวยงานมีสถานที่เพื่อเผยแพรขอมลูขาวสารและเพิ่มพูนความรูดานการสงเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดลอม และความสมดุลในชีวิตการทํางาน โดยกําหนดชอง

ทางการสื่อสารขอมูลขาวสารและความรู ไดแก การประชุมหนวยงานประจําเดือน กรุปไลนหนวยงาน บอรดประขาสัมพันธ เสียงตามสาย รวมทั้งมีกลองรับความคิดเห็น และ

กระดานสนทนา (เว็บบอรด)

หนวยงานมีการดําเนินการรวบรวมขอมูลและรายงานขอรองเรียนหรือความเห็นเปนประจําทุกเดือน โดยพบวาไมมีขอมูลผูแสดงความเห็นหรือรองเรียน จึงไม

มีขอมูลถูกนําไปวิเคราะหและกําหนดเปนแนวปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

ประชุมหนวยงานประจําเดือน

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting
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“เกณฑมี์ชีวิตชีวา” และ “สมดลุชีวิต” ระดบัพ้ืนฐาน

2. การใหความรูดานการสงเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดลอมและความสมดุลในชีวิตการทํางาน
หนวยงานมีการสํารวจความตองการ ความจําเปน และจัดทําแผนการใหความรูดานการสงเสริมสุขภาพอนามัยส่ิงแวดลอมบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง

ผานการประชุมหนวยงานเปนประจําทุกเดือน และบอรดประชาสัมพันธ ดาวนโหลดรายงานประชุม

2. แผนการใหความรูดานการสงเสริมสขุภาพ (รายงานประชุมศรป.คร้ังท่ี 7/64 วาระท่ี 5.1.2) เอกสารแนบหมายเลข 5 กิจกรรมลําดับท่ี 7

(สามารถเปล่ียนแปลงประเด็นความรูไดแตจํานวนเร่ืองตองไมต่ํากวา 5 เร่ืองตอป )

3. ประเด็นความรู ไดแก

1  เร่ือง 3อ 2ส รหัสปองกันโรค (รายงานประชุมศรป.คร้ังท่ี 9/64 วาระท่ี 5.1.2 เอกสารแนบหมายเลข 4) 

2  เร่ือง 5อาหาร กินแลว ฟนยังดี แถมศิริมงคล (รายงานประชุมศรป.คร้ังท่ี 8/64 วาระท่ี 5.1.2 เอกสารแนบหมายเลข 4) 

3 เร่ือง การปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รายงานประชุมศรป.คร้ังท่ี 7/64 วาระท่ี 5.1.2 เอกสารแนบหมายเลข 5) 

4 เร่ือง สาวไทยแกมแดง (รายงานประชุมศรป.คร้ังท่ี 5/64 วาระท่ี 5.1.2 เอกสารแนบหมายเลข 3) 

5 เร่ือง มาขยับกันหนอย 3 ทาแกปวดคอตอนทํางาน  (บอรดประชาสัมพันธ)

1. การสํารวจความตองการผานการประชุมหนวยงาน

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting
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“เกณฑมี์ชีวิตชีวา” และ “สมดลุชีวิต” ระดบัพ้ืนฐาน

3. กิจกรรม ลด เลิก บุหรี่ และสิ่งเสพติด

หนวยงานมีการสื่อสาร ใหความรู ประชาสัมพันธ ไมสูบบุหรี่  โดยติดสต๊ิกเกอรหามสูบบุหรี่และเขตปลอด 

แอลกอฮอลบริเวณหนาสํานักงานฯ
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“เกณฑมี์ชีวิตชีวา” และ “สมดลุชีวิต” ระดบัพ้ืนฐาน

4. การตรวจสุขภาพประจําป
หนวยงานสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับเขารับการตรวจสุขภาพประจําปโดยขาราชการไดรับการตรวจสุขภาพตามที่กรมอนามัยกําหนด พนักงาน

ราชการและลูกจางเหมาบริการรับการตรวจสขุภาพ  ณ โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม  โดยเก็บขอมูลผลการตรวจสุขภาพประจําป 2563 เพียงหลักฐานการ

เขารับการตรวจสุขภาพเทาน้ัน เน่ืองจากผลตรวจเปนขอมูลสวนบุคคล  และป 2564 เน่ืองดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

โรงพยาบาลตามสิทธิแตละแหงแจงของดรับใหบริการตรวจสุขภาพตามสิทธิประกันสังคมออกไปกอนโดยไมมีกําหนด 

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

รายงานการประชุมศรป.ครั้งที่ 9/64 วาระที่ 5.1.2) 

หนวยงานไดดําเนินการสนับสนุนใหบุคลากรเขารับโปรแกรมตรวจวิเคราะหองคประกอบมวลนํ้า มวลกลามเน้ือในรางกาย (Inbody) โดยขอความ

อนุเคราะหเขารับบริการจากกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เพื่อนําผลการตรวจฯมาวิเคราะหและจัดทําแผนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอม ดัง

รายละเอียดในรายงานการติดตามตัวช้ีวัด ที่ 2.2 เขาไปที่ https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2564 เลือกหัวขอ 2.2 > เลือก ปรับแผนปฏิบัติการรอบ 5 

เดือนหลัง 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting
https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2564
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5. การใหบริการรักษาเบื้องตนหรือการปฐมพยาบาล : มีชุดปฐมพยาบาล และเคร่ืองชั่งน้ําหนัก พรอมทั้งมีสมุดบันทึกการใชยา

และกําหนดผูรับผิดชอบ
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“เกณฑมี์ชีวิตชีวา” และ “สมดลุชีวิต” ระดบัดี

1. การกําหนดผูรับผิดชอบดานสงเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดลอมและความสมดุลในชีวิตการทํางาน : 

คําส่ัง กําหนดและมอบหมายหนาที่รับผิดชอบของผูบริหารและผูปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร 
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“เกณฑมี์ชีวิตชีวา” และ “สมดลุชีวิต” ระดบัดี

2. กิจกรรมการมีสวนรวม เชน
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“เกณฑมี์ชีวิตชีวา” และ “สมดลุชีวิต” ระดบัดีมาก

1. กิจกรรมทางกาย/ออกกําลังกาย

มีสถานที่ อุปกรณและจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย/ออกกําลังกาย

มีการกําหนดวัน เวลา การออกกําลังกายหรือเลนกีฬา อยางนอยสัปดาหละ 5 วัน วันละ 30 นาท ี

มีการจัดกิจกรรมทางกาย/ออกกําลังกายในระหวางวัน 

เชน การยืดเหยียดชวงสั้นๆ อยางนอย 5-10 นาทีตอวัน วันละ 2 ครั้ง

หมายเหตุ: สัปดาหที่ 3 ของเดือนเมษายน เริ่มไมไดดําเนินการเน่ืองจากเจาหนาที่ WFH และเพื่อปองกัน หลีกเลี่ยง

การแพรกระจายไวรสั โคโรนา (COVID-19)
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“เกณฑมี์ชีวิตชีวา” และ “สมดลุชีวิต” ระดบัดีมาก

2. กิจกรรมสงเสริมโภชนาการ : จัดอาหารกลางวัน/อาหารวางพรอมเคร่ืองด่ืมลดหวาน มัน เค็มในระหวางประชุม
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“เกณฑมี์ชีวิตชีวา” และ “สมดลุชีวิต” ระดบัดีมาก

3. กิจกรรมนันทนาการ มีการจัดกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ เพ่ือผอนคลายความเครียดและสงเสริมความสามัคคีของผูปฏิบัติงาน 

เชน งานปใหม งานทําบุญ งานสังสรรควันเกิด

อวยพรวันคลายวันเกิด 

ประจําเดือน มิ.ย. 2564
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“เกณฑมี์ชีวิตชีวา” และ “สมดลุชีวิต” ระดบัดีมาก

4. กิจกรรมดูแลสุขภาพชองปาก

มีการจัดกิจกรรมใหความรูการดูแลสุขภาพชอง

ปาก ผานบอรดสื่อประชาสัมพันธ และสนับสนุนแปรงสี

ฟนคนละ 1 ดาม และเปดโอกาสใหบุคลากรทุกทานเขา

รวมกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขกรมอนามัยเปนประจํา

ทุกป
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“เกณฑมี์ชีวิตชีวา” และ “สมดลุชีวิต” ระดบัดีมาก

5. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิต

หนวยงานดําเนินการใหบุคลากรทุกระดับ ทําแบบประเมินความเครียดดวยตนเอง (ออนไลน) ขอมูลจากกรมสุขภาพจิต  จํานวน 2 

คร้ัง พรอมวิเคราะหผลการประเมินความเครียด  

ครั้งท่ี 2 : ก.ค. 64ครั้งท่ี 1 : ก.พ. 64
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“เกณฑมี์ชีวิตชีวา” และ “สมดลุชีวิต” ระดบัดีมาก

6. กิจกรรมสงเสริมปองกันภาวะโลหิตจาง : 

ดําเนินการสงเสริมใหความรูหญิงวัยเจริญ

พันธุรับประทานวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก 

ผานชองทางบอรดประชาสัมพันธ และการประชุม

หนวยงานประจําเดือน รายงานการประชุมศรป-ครั้ง

ท่ี-5_2564 (หนาท่ี 20)
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“เกณฑมี์ชีวิตชีวา” และ “สมดลุชีวิต” ระดบัดีมาก

7. การประเมินภาวะโภชนาการ : ดําเนินการประเมินภาวะโภชนาการ โดยใชคาดัชนีมวลกายและวัดรอบวงเอว เก็บขอมูลและวิเคราะหเปน

ประจํา ผานรายงานติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.2 เปนประจําทุกเดือนโดยเร่ิมดําเนินการเดือนกุมภาพันธเปนตนมา   

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2564

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2564
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8. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย/ประเมินสมรรถภาพรางกาย: 

หนวยงานสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับ เขารับการทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย/ประเมินสมรรถภาพรางกายเกี่ยวกับ ความอดทน

ของหัวใจและปอด ความแข็งแรงของกลามเนื้อ  และความยืดหยุนของ

รางกาย จากกองกิจกรรมทางกาย  

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2564 หัวขอ ตชว.2.2

เลือกหัวขอปรับแผน 5เดือนหลัง

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2564
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9. กิจกรรมสงเสริมความสมดุลในชีวิตและการทํางาน:

หนวยงานมีผลการประเมินเพ่ือวัดความสมดุลในชีวิตและการทํางานรายบุคคล และภาพรวมขององคกร ในรอบการประเมินที่ 

1/2564 โดยใชขอมูลแบบประเมินจาก

กองการเจาหนาที่ กรมอนามัย
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“เกณฑมี์ชีวิตชีวา” และ “สมดลุชีวิต” ระดบัดีเยีย่ม

การประเมินประสิทธิผล  : มีการวัดและวิเคราะหผลการดําเนินกิจกรรมแตละกิจกรรมท่ีไดดําเนินการ (กิจกรรมใน

ระดับดีมาก) และนําไปสูการปรับปรุง หรือการสรางวิธีการทํางานใหม ระบบงาน หรือมีการใชเทคโนโลยีมาสงเสริม

สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม และสรางความสมดุลในชีวิตการทํางาน  เชนกิจกรรมการประเมินภาวะโภชนาการ  ดวย

การเก็บขอมูลน้ําหนักและรอบเอวของบุคลากรประจําเดือน โดยหนวยงานมีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยคือการเก็บ

ขอมูลผานGoogle Drive ในการกรอกคา BMI เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหและจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ อนามัย

สิ่งแวดลอมและสรางความสมดุลในชีวิตการทํางาน ใหเกิดขึ้นในองคกร ไดแก การจัดเมนูสุขภาพสําหรับอาหารประชุม 

กิจกรรมกาวทาใจ  และกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย เปนตน ซ่ึงพบวามีผลการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของ

พนักงาน ในแตละกิจกรรมจํานวน 13 ราย คิดเปนอัตรารอยละ 100 ของจํานวนบุคลากรท้ังหมด







ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี
มีจํานวนทั้งหมด 13 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100



ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี
มีจํานวนทั้งหมด 13 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 (ต่อ)



ผลตรวจสุขภาพของบุคลาการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ค่าเฉลี่ยจํานวนผู้ได้รับตรวจน้ําตาลและไขมันในเลือดจํานวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.8 ซ่ึงต้องมีอายุ 30 ปีข้ึนไป เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ทางโรงพยาบาลกําหนดท่ีสามารถตรวจได้ Glucose

อายุ Glucose
นํ้าตาลในเลือด

Cholesterol
โคเลสเตอรอล

30 ปีข้ึนไป 98.2 252.8

มีนํ้าตาลและไชมันในเลือดสูงกว่าปกติ ควรหลีกเล่ียงการรับประทาน
อาหารหวาน มัน เค็ม และเคร่ืองดื่มที่มรีสหวาน ควรงดอาหารไขมัน และออกกําลังกายสมํา่เสมอ 



ทําแบบประเมินความเครียด คร้ังที่ 2
ให้บุคลากรในหน่วยงานกรอกแบบประเมินความเครยีด (ST5) ออนไลน์ กรมสุขภาพจิต

https://www.dmh.go.th/test/qtest5/
และถ่ายหน้าจอส่งผลประเมนิให้กบัผูร้ับผดิชอบ

ผลคะแนนโดยรวม: 4.5 เครียดปานกลาง
มีความเครียดในระดับปานกลางเกิดข้ึนได้ในชีวิตประจําวันเนื่องจากมีสิ่งคุกคามหรือ เหตุการณ์ที่ทําให้เครียด 

อาจรู้สึกวิตกกังวลหรือกลัว ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ความเครียดระดับนี้ไม่ ก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นผลเสียต่อการดําเนินชีวิต 
ท่านสามารถผ่อนคลายความเครียดด้วยการทํากิจกรรมที่เพ่ิมพลัง เช่น ออกก าลังกาย เล่นกีฬา ทําสิ่งที่สนุกสนานเพลิดเพลิน 
เช่น ฟงัเพลง อ่าน หนังสือ ทําางานอดิเรก หรือพูดคุยระบายความไม่สบายใจกับผู้ที่ไว้วางใจ 

https://www.dmh.go.th/test/qtest5/


วิเคราะห์ รอบ 5 เดือนหลัง

รอบ 5 เดือนแรก รอบ 5 เดือนหลัง
22.37 22.31

สรุปค่าเฉลี่ย BMI ของบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

เดือน คนผอม คนปกติ นํ้าหนักเกิน คนอ้วน

ม.ค. 64 1 6 3 3

ก.พ. 64 1 6 3 3

มี.ค. 64 1 6 4 2

รอบ 5 เดือนแรก 8% 46% 26% 20%

เม.ย 64 1 6 4 2

พ.ค. 64 1 6 3 3

มิ.ย 64 1 6 3 3

ก.ค. 64 1 6 3 3

รอบ 5 เดือนหลัง 8% 46% 25% 21%

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

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


วิเคราะห์ รอบ 5 เดือนหลัง
หลังจากการดําเนินการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งสุขภาพ

รอบ 5 เดือนหลังพบว่ามีเกณฑ์ปกติคงที่เท่ากับรอบ 5 เดือนแรกที่ร้อยละ 46 สังเกตได้ว่าในเดือนมี.ค. –
เม.ย 64 เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงที่ดีจากคนที่อ้วน ขยับเป็นนํ้าหนักเกิน บ่งบอกการดําเนินงานในช่วง 5
เดือนแรกมีได้ผลลัพธ์ดีข้ึน และในช่วงนั้นสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19 มีอัตราการลดน้อยลงอยู่ 
หลังจากนั้นกลางเดือน เม.ย 64 ได้มีการระบาด COVID-19 ระลอกที่ 3 เกิดข้ึนและสูงอย่างต่อเนื่อง ทําให้
การดําเนินการตามแผนบางอย่างไม่สามารถดําเนินการต่อได้ แต่หน่วยงานยังคงนําเสนอให้ความรู้การ
ส่งเสริมสุขภาพในการประชุมหน่วยงาน จํานวน 5 คร้ัง หรือปรับมาเป็นข้อมูลที่บุคลาการต้องการทราบให้
ทันเหตุการณ์ในขณะนั้น เช่น วิธีการป้องกันจากโควิด การสังเกตอาการ จนไปถึงการช่วยเหลือตัวเองใน
เบ้ืองต้น และบุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือดีในการใช้ Application ก้าวท้าใจ ซีซั่น 3 ซึ่งมีจํานวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 38 ที่ได้ 100 วัน 100 กิโลเมตร เป็นปัจจัยที่ทําให้ระดับความเครียดคร้ังที่ 2 ผลลัพธ์
อยู่ที่ 4.5 จาก 5 ในคร้ังที่ 1 อันเนื่องมากจาก บุคลากรมีความสุขและสะดวกที่ได้ออกกําลังกายจากสิ่งที่
ตนเองถนัดระหว่าง Work From Home ได้ความภาคภูมิใจจากเก็บสะสมคะแนน ทําให้ไม่แทรกแซงในการ
ทํางานหรือกดดันมากเกินไป ส่งผลให้สุขภาพจิตในการทํางานนั้นดีข้ึนอีกด้วย 



ผลคะแนนก้าวท้าใจ ซีซั่น 3

นัยนา ใช้เทียมวงศ์ พัทธนันท์ วังเสนา



ผลคะแนนก้าวท้าใจ ซีซั่น 3

สมประสงค์ ภาผล สุพัตรา ท่างาม



ผลคะแนนก้าวท้าใจ ซีซั่น 3

เปรมรัตนา วัชโรทัย รังสรรค ์พันธ์จบสิงห์พศิน พิริยหะพันธ์ุ



ผลคะแนนก้าวท้าใจ ซีซั่น 3

ป่ินอนงค์ เครือซ้าศิรินันต์ ทุนทรัพย์



BMI ของบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เดือน กรกฎาคม 2564

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

เกณฑ์ BMI คน
จํานวนคนผอม 1
จํานวนคนปกติ 6
จํานวนคนน้ําเกิน 3
จํานวนคนอ้วน 3

รวม 13

ค่าเฉล่ียโดยรวม 22.18 อยู่ในเกณฑ์ปกติ

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


กิจกรรมยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์ใน
ประเทศไทยยังมียอดการติดเชื้อ COVID-19

- ออกกําลังกายยืดเหยียดช่วงสั้นๆอย่างน้อย 5-10 นาที
ทุกจันทร์-พุธ-ศุกร์ และออกกําลังกายหรือกีฬา
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที

- การนําผลเกณฑ์ประเมินสถานท่ีทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตและความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life)
จากคณะกรรมการมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีข้ึน และจัด Big Cleaning
Day ทุกวันท่ี 15 ของทุกเดือน

- สนับสนุนการตรวจสุขภาพช่องปากของบุคลากรในหน่วยงาน



การส่งเสริมการจัดอาหารเพ่ือสุขภาพ
การประชุมศูนย์ความร่วมมอืระหว่างประเทศครั้งที่ 10/2564
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 - 14.00 น.

อาหารว่างและเครื่องด่ืม
น้ําเปล่า 0 Kcal
ผลไม้ 30 Kcal

อาหารกลางวัน
แกงเขียวหวานปลากราย 135 Kcal
ไข่ต้ม 1 ฟอง 80 Kcal
หมูกระเทียม 83 Kcal
ข้าวสวย 100 Kcal
ขนมจีน 45 Kcal
รวม 473 Kcal 
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