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รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี5/2565 

ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 เวลา 09.30 น – 14.00 น. 

ณ หองประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร 6 ช้ัน 4 

ผูมาประชุม 

1. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ  ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ      ประธาน 

2. นางจารุมน บุญสิงห   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

3. นางสาวปนอนงค เครือซา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                        

4. นายพศิน พิริยหะพันธุ    นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

5. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ   

6. นางสาวมนสินี น้ําจันทร  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

7. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย   นักวิเทศสัมพันธ                     

8. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

9. นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ  นักวิชาการคอมพิวเตอร  

10. นางสาวพัทธนันท วังเสนา   นักวิชาการพัสดุ 

11. นายรังสรรค พันธจบสิงห  พนักงานขับรถยนต                  

12. นางสาวสมประสงค ภาผล   นักจัดการงานท่ัวไป                      เลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม - 

1. นางสาวสุพัตรา ทางาม  เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เนื่องจากลาคลอด 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

1.1 การประชุมกรมอนามัยครั้งท่ี 5/2565 ในวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2565 ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ  

มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) อธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม แจงใหท่ีประชุมทราบดังนี้ 

1. เรงรัด ติดตามการดําเนินงานใหไดตามเปาหมาย 

2. หนวยงานควรประสานขอขอมูลเบื้องตนท่ีเก่ียวของกับงานกรมอนามัยกับผูตรวจ

ราชการ เพ่ือจะไดนํามาประเมินสถานการณ ปญหา จัดทําขอเสนอแนะเพ่ือแกไข และเพ่ือการเตรียมจัดทําคํา

ของบประมาณปตอไป 

3. การดําเนินงานภายใตสถานการณ COVID – 19 ตองมีการถอดบทเรียน เพ่ือเปนฐาน

ในการขับเคลื่อนงาน และควรใชประโยชนจากสถานการณดังกลาว พรอมท้ังยกระดับงานดาน HL ของกรม

อนามัย  

(2) ผูอํานวยการกองคลัง รายงานภาพรวมผลการเบิกจายงบประมาณ ขอมูล ณ วันท่ี 31 

มกราคม 2565 จากระบบ GFMIS ประธานการประชุมฯ ใหกองคลัง กองการเจาหนาท่ี กลุมพัฒนาระบบ

บริหาร รวมกันพิจารณาตัดการเลื่อนเงินเดือนของหนวยงานท่ีไมสามารถเบิกจายงบประมาณไดตามกําหนด 

เพ่ือนําเงินมาไวเปนสวนกลางสําหรับเพ่ิมเงินเดือนใหหนวยงานท่ีมีผลการเบิกจายสูงสุด โดยกองการเจาหนาท่ี
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ชี้แจงเรื่องการตัดวงเงินในสวนของเงินเดือน (0.05%) เริ่มตัดวงเงินดังกลาวชวงตนเดือนกุมภาพันธ 2565 และ

สามารถยื่นอุทธรณไดในชวงสิ้นเดือนกุมภาพันธ 2565 ในสวนงบประมาณรอบท่ี 2 คาดวากรมอนามัยจะไดรับ

ในเดือนมีนาคม 2565 

มติท่ีประชุม รับทราบ ใหทุกหนวยเรงรัดการเบิกจายงบประมาณอยางเครงครัด และมอบ 

กองคลัง กองการเจาหนาท่ี กลุมพัฒนาระบบบริหาร รวมกันพิจารณาตัดการเลื่อนเงินเดือนหนวยงานไม

สามารถเบิกจายงบประมาณไดตามกําหนด เพ่ือนําเงินมาไวเปนสวนกลางสําหรับเพ่ิมเงินเดือนใหหนวยงานท่ีมี

ผลการเบิกจายสูงสุด 

(3) ผูอํานวยการกองแผนงาน รายงานความกาวหนาการจัดทําโครงการอนาคตแหงประเทศไทยสู

การดูแลสุขภาพแบบองครวมและการสงเสริมสุขภาพข้ันสูง เพ่ือสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  ฉบับท่ี 13 โดยมี 13 เปาประสงค  เ พ่ือพลิกโฉมประเทศไทย ซ่ึงเ ก่ียวของกับ 

กรมอนามัย ในเปาประสงคท่ี 4: ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง งบประมาณท้ังสิ้น 

7,812,916,253 บาท 

(4) ผูอํานวยการกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ รายงานคามกาวหนาการจัดประชุมวิชาการ

สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2565 ระหวางวันท่ี 27 – 29 มิถุนายน 2565 

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น รูปแบบการจัดประชุมฯ เปนแบบ Hybrid ท้ัง Online และ On – 

Site (800 คน) งบประมาณ 4 ลานบาท หัวขอการประชุม “Healthy Active Living Beyond COVID ขาม

ผานโควิด สงเสริมการใชชีวิตอยางแอคทีฟ” เปดรับสมัครผลงานวิชาการระหวางวันท่ี 1 กุมภาพันธ – 31 

มีนาคม 2565 ดังนี้ ผลงานวิจัยและพัฒนา แบงเปน 4 กลุมวัย และอนามัยสิ่งแวดลอม รูปแบบการนําเสนอ 

Oral Presentation/Poster Presentation และผลงานนวัตกรรม รูปแบบการนําเสนอ Oral Presentation 

ในสวนการคัดเลือกบุคคลและองคกรดีเดนดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ดําเนินการคัดเลือก

บุคคลและองคกรท้ังในประเทศและตางประเทศ ประเภทบุคคล 2 รางวัล ดานบริหารและดานวิชาการ/

ประเภทองคกร 1 รางวัล โดยใหท่ีประชุมพิจารณาหัวขอการประชุม และการรับสมัครคัดเลือกบุคคลและ

องคกรดีเดนดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม (Princess Health Award) ท้ังนี้ ท่ีประชุมเห็น

ควรใหคัดเลือกบุคคลฯ เฉพาะในประเทศ สวนตางประเทศตองเตรียมการ 3 – 5 ป และเชิญนานาชาติเขารวม

ดวย รวมถึงสงเสริมใหเครือขายระดับอาเซียน เอเชีย และโลก นําเสนอผลงานในรูปแบบ Online ในสวนการ

คัดเลือกบุคคลใหใชการสรรหาแทนการสมัคร โดยบุคคลตองใหความยินยอม และการคัดเลือกองคกรใหใชสง

ชื่อแทนการสมัคร รวมถึงใหปรับชื่อภาษาไทยใหสอดคลองกับชื่อภาษาอังกฤษ พรอมท้ังแจงเวียนในไลนกลุมท่ี

เก่ียวของรวมกันพิจารณา และใหกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี เปนองคประธาน และเรงขอพระราชทานรางวัล 

(5) ผูอํานวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ รายงานกิจกรรมกาวทาใจ Season 4 รูปแบบ

กิจกรรมมีจํานวน 9 ข้ันตอน ดังนี้ 1) ลงทะเบียน 2) ประเมิน BMI 3) รอบรูสุขภาพ 4) สงผลออกกําลังกาย 5) 

สะสม LEVEL คาประสบการณ 6) Badges ภารกิจความสําเร็จ 7) จัดอันดับ RANK 8) สะสม Health point 

แลกของรางวัล 9) หลักสูตรอบรม DPAC มีรางวัลสําหรับผูพิชิตแคมเปญ สะสมครบ 100 แตม ใน 1,000 คน

แรก รางวัลจากการแลกแตม เปนบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส มูลคา 50 – 500 บาท สําหรับผูท่ีไดแตม 100 – 

500 แตม หรือผูท่ีไดแตม 100 แตม ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4,000 คน โดยจะจับฉลากและประกาศผล
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ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 ในสวนโลรางวัล แบงเปน ประเภทการแขงขัน และโลประกาศเกียรติคุณสําหรับ

ภาคีเครือขายภาครัฐและเอกชนท่ีใหการสนับสนุน การสนับสนุนการดําเนินงานจากสวนกลางไปยังสวนภูมิภาค 

ไดแก สื่อประชาสัมพันธ ระบบฐานขอมูลกาวทาใจและรายงานผล ระบบลงทะเบียน โดยสามารถติดตาม

รายละ เ อี ยดและดาวน โ หลดไฟล ต า งๆ  ได ท่ี เ ว็ บ ไซต โ คร งการก า วท า ใ จ  Season 4: 

https://activefam.anamai.moph.go.th/KTJSS4 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี

4/2565  เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2565 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  - ไมมี- 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ  - 

4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเบิกจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ

ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 งบดําเนินงาน ผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย 

(Department Operation Center : DOC)  

นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานวาไดดําเนินการบันทึกผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดําเนินงาน จํานวน 6 โครงการ ผาน

ระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) เรียบรอยแลว 

ซ่ึงมีผลเบิกจาย ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2565 จํานวน 519,647.35 บาท คิดเปนรอยละ 58.75 ของ

งบประมาณ (1,008,500 บาท)  ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดําเนินงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

(ขอมูล 25 กุมภาพันธ 2565) 

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวา ผลการเบิกจายสะสม แบงตามประเภทรายงบ พบวามีเฉพาะ 

งบดําเนินงาน ท่ีมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 533,987.35 บาท คิดเปน 52.95 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ี

ไดรับจัดสรร (1,008,500.00 บาท รับรูยอดรวมท่ียืมจากกองการเจาหนาท่ี) ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกรมอนามัย

กําหนด (453,825.00 บาท=45%) มียอดผูกพัน จํานวน 30,283.25 บาท คิดเปน 3.00 % ของวงเงิน

งบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร สงผลใหมียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จํานวน 444,229.40 บาท คิดเปน 

44.05 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร และเพ่ือใหเปนไปตามมาตรการสําคัญประเมินผลคะแนน

ตามตัวชี้วัด 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ กรมอนามัยกําหนดเปาหมายงบดําเนินงานคาใชจายใน

การฝกอบรมประชุมสัมมนา ไตรมาสท่ี 1 เบิกจายไมนอยกวารอยละ 50 คิดเปนเงินจํานวน 504,250.00 ของ

วงเงินท่ีไดรับจัดสรร 1,008,500.00 บาท ปจจุบันมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 433,100.05 บาท คิดเปน 42.94 %  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา - 

5.1 ติดตามผลการดําเนินงาน ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประกอบดวย 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2565/pay2565-Feb2022.pdf.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2565/pay2565-Feb2022.pdf.pdf
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5.1.1 นโยบายสําคัญ เรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสาย 

วิชาการ (Core Function) 

5.1.1.1 ตัวช้ีวัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพ่ือนําไปสู 

การเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

นายพศิน พิริยหะพันธ และนางสาวจิราภรณ สุมต๊ิบ รายงานวาไดจัดทํากิจกรรมตาม 

แผนเรียบรอยแลว โดยจัดทําชุดขอมูล (Data set) ท่ีมีคําอธิบายขอมูล (Metadata) ท่ีสอดคลองตามมาตรฐาน 

ของ สพร. กําหนด เพ่ือเตรียมนําเขาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) ของกรมอนามัย พรอมท้ังสรุปผลผลิต 

(output) และผลลัพธ (outcome) ของการดําเนินงานตัวช้ีวัด 1.31 ในรอบ 5 เดือนแรก รายงานในระบบ DOC 

ภายในวันท่ี 10 มีนาคม 2565  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.1.2 ตัวช้ีวัดท่ี 1.39 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร

กรมอนามัยใหสามารถดําเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

นางสาวมนสินี น้ําจันทร รายงานวาไดจัดทํากิจกรรมตามแผน จํานวน 4 กิจกรรม และ

ดําเนินการเรียบรอยแลว โดยในเดือน กุมภาพันธ 2565 ได (1) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะดานตางประเทศ ครั้งท่ี 2 (2) รวบรวมผลประเมินสมรรถนะ (Global 

Health Competency Score) ประกอบดวยผลคะแนน Pre-test ทักษะการใชภาษาและทักษะการสื่อสาร 

และผลประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนแรก  (3) สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 

เดือนแรก และ (4) รายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ประจําเดือนกุมภาพันธ 2565 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.1.3 ตัวช้ีวัดท่ี 1.40 ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลความรวมมือ

ระหวางประเทศของกรมอนามัย 

นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ รายงานวา รายงานวา ตามท่ีได

ดําเนินการจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลความรวมมือระหวางประเทศจากหนวยงานตางๆ เม่ือเดือน

มกราคม 2565 ขณะนี้หนวยงานไดใหขอมูลกลับมาเรียบรอยแลว โดยบางหนวยงานเปนการเพ่ิมขอมูลกรอบ

ความรวมมือใหม และบางหนวยงานแกไขรายละเอียดความรวมมือเดิม ท้ังนี้ ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานวาการ

ดําเนินงานตัวชี้วัด 1.40 ในรอบ 5 เดือนแรก สามารดําเนินกิจกรรมไดตามแผนท้ังหมด โดยจะทําการสรุปและ

วิเคราะหผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) ของการดําเนินงานตัวชี้วัด 1.40 ในรอบ 5 เดือนแรก 

รายงานในระบบ DOC ภายในวันท่ี 10 มีนาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2 ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 

5.1.2.1 ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหาร

ความตอเนื่อง (BCP) 

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวาไดจัดทํากิจกรรมตามแผน มีแผนดําเนินงาน

จํานวน 3 กิจกรรม และดําเนินงานแลวเสร็จ ไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม ไดแก (1) กิจกรรมลําดับท่ี 5 :

พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน SOP ท่ีสอดคลองกับการประเมิน
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ควบคุมภายใน และเผยแพรข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน (2) กิจกรรมลําดับท่ี 6 : รายงานสรุปผลการติดตามการ

ดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ผานการประชุมประจําเดือนและนําข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันท่ี 

10 ของเดือนถัดไป (3) กิจกรรมลําดับท่ี 7 : สื่อสารใหความรูเก่ียวกับควบคุมภายใน ผาน one page เขารวม

ประชุม และพบวาในรอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ 2565) ศรป. มีแผนดําเนินงานจํานวน 6 

กิจกรรม และดําเนินงานแลวเสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5  

สําหรับแผน BCP จากการประเมินผลฯ ศรป. ไดคะแนนเต็ม 1.0000 คะแนน โดย

พิจารณาจาก ขอ 1.3 และ 4.2 TP ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหาร

ความตอเนื่อง (BCP) ดังนี้ 

- มีการวิเคราะหทบทวนสภาวะวิกฤติ/เหตุการณฉุกเฉินท่ีสงผลกระทบตอการ

ดําเนินงานของหนวยงาน (0.5 คะแนน) (ขอท่ี 1 - 7) 

ขอท่ี 1 2 3 4 5 6 7 

คะแนนท่ีได 0.0500 0.0500 0.0500 0.0750 0.0750 0.1000 0.1000 

-  มีแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) (0.5 คะแนน)  

(ขอท่ี 8 - 12) 

ขอท่ี 8 9 10 11 12 

คะแนนท่ีได 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 

โดยนําข้ึนเว็บไซตและรายงานในระบบเรียบรอยแลวสามารถดูขอมูลไดท่ี 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565 และ https://cic.anamai.moph.go.th/web-

upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.1/BCP65.pdf 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.2 ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นา

ทํางานมีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

นางสาวพัทธนันท วังเสนา รายงานวาไดดําเนินการตามแผนแลว (1) ขอแจงผลคะแนน

การดําเนินงานสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน HWP.รอบ 5 เดือนแรก อยูในระดับดี โดยไดคะแนนหลัง

อุทธรณ = 42.55 คะแนน เต็ม 44 (2) คะแนนผลการดําเนินงาน 5ส = 39.90 คะแนน เต็ม 42 (3)สรุปผล 

BMI ของบุคลากรภายในหนวยงาน (4) สรุปผลการตอบแบบประเมินภาวะสุขภาพบุคลากรกรมอนามัย (5) 

สรุปผลการตอบแบบประเมินเพ่ือวัดคุณภาพชีวิตรายบุคคล (6)รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัด 

ตามคํารับรองฯ ผานการประชุมประจําเดือนของหนวยงาน และนําข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันท่ี 10 

ของเดือนถัดไป และคงเหลือกิจกรรมตรวจสุขภาพและการใหคามรูดานโภชนาการ ซ่ึงจะยังไมถึงระยะเวลา

ดําเนินงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.1/BCP65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.1/BCP65.pdf
phattanan.v
Rectangle
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5.1.2.3 ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวาไดจัดทํากิจกรรมตามแผน มีแผนดําเนินงาน

จํานวน 3 กิจกรรม และดําเนินงานแลวเสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม ไดแก (1) กิจกรรมลําดับท่ี 6 :

ประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผล

การประชุมนําข้ึนเว็บไซตหนวยงาน ภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือน (2) กิจกรรมลําดับท่ี 7 : รายงานผลติดตาม

เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) และนําข้ึนเว็บไซตหนวยงาน ภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือน และ(3) 

กิจกรรมลําดับท่ี 8 : รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัด ตามคํารับรองฯ ผานการประชุมประจําเดือน

ของหนวยงาน และนําข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป และพบวาในรอบ 5 เดือนแรก 

(ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ 2565) ศรป. มีแผนดําเนินงานจํานวน 8 กิจกรรม และดําเนินงานแลวเสร็จไดตาม

แผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.4 ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย รายงานวาจะดําเนินการวิเคราะหองคความรู พรอมทบทวน

แผนในรอบ 5 เดือนแรก อีกท้ังลงสมัคร LIKE Talk ในหัวขอจัดการความรูเรื่อง “Go Abroad Flow”ซ่ึง

เก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กอนวันท่ี 4 มีนาคม 2565  รายละเอียดตาม

เอกสารแนบ 8 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.5 ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางสาวปนอนงค เครือซา และนางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานวาไดจัดทํากิจกรรม

ตามแผน จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก (1) มีการกํากับ ติดตาม ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การฯ (2) มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ ในระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติการกรมอนามัย DOC 

ใหเปนปจจุบันเรียบรอยแลว  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.6 ตัวช้ีวัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความ

โปรงใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) นางจารุมน บุญสิงห ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนา

กลุมวิเทศสัมพันธ และ นางสาวมนสินี น้ําจันทร นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ รายงานผลการดําเนินงาน

ขับเคลื่อนตัวชี้วัดฯ เดือนกุมภาพันธ 2565 และรายงานผลการดําเนินงานรอบ 5 เดือนแรก *ศรป. ประเมิน

คะแนนตัวช้ีวัด มีผลคะแนนเต็มเทากับ 5  ดังนี้  

(1) ระดับ 4 มีผลการประเมินคะแนนตัวช้ีวัด  1 คะแนน ตามแผนการขับเคลื่อนและ

ตาม Template ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบไดกําหนดแนวทาง/มาตรการ จํานวน 4 มาตรการ 8 กิจกรรม ซ่ึง

ดําเนินการไดครบถวนท้ังหมด คิดเปนรอยละ 100 เทากับ 1 คะแนน 

เกณฑระดับ 4 : Output ผลผลิต มีผลผลิตตามแผนการดําเนินงานและมาตรการท่ี

กําหนด 
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คะแนนท่ีได 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

รอยละของผลการดําเนินงานตามแผนรอบ 5 เดือนแรก 60 70 80 90 100 

(2) ระดับ 5 มีผลการประเมินคะแนนตัวช้ีวัด 1 คะแนน ศรป. มีผลลัพธตรงเปาหมาย

ตามสัดสวนท่ีกําหนด ดังนี้ 

2.1 บุคลากร ศรป. ท่ีตอบแบบสอบถาม IIT ท้ังสิ้น จํานวน 11 คน คิดเปน 

รอยละ 100 จากบุคลากร ศรป. จํานวน 12 คน เนื่องจากลาคลอด 1 คน ซ่ึงไดสอบถามเจาภาพตัวชี้วัด หาก

เจาหนาท่ีลาคลอด ไมตองตอบแบบสํารวจ IIT ดังนั้น ศรป. จะมีบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ี ณ ปจจุบัน จํานวน 11 คน 

และจากขอมูลของกองการเจาหนาท่ี ณ วันท่ี 18 ก.พ. 2565 เวลา 13.30 น. มีบุคลากรตอบแบบสอบถาม 

จํานวน 11 คน 

2.2 ผลคะแนนการประเมินระดับการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของผูมี

สวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ของ ศรป. คาดวาจะมีผลการประเมินคะแนนอยูท่ี 95 – 100 เทากับ 1 คะแนน 

(วันท่ีจัดทํารายงาน ณ วันท่ี 25 ก.พ. 65 ยังไมทราบผลคะแนน ) 

2.3 ไดปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐานบนเว็บไซต ศรป. ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ

บนเว็บไซตหนวยงาน (Open Data Integrity and Transparency – OIT) ขอ O1 - O10 และมาตรการ OIT 

เพ่ือปด Gap IITดานการแกไขปญหาทุจริต (ไดจากการวิเคราะห) ขอ O1 – O6 ครบถวนเรียบรอยแลว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10 

 (3) สําหรับการดําเนินงานตามแผนขับเคล่ือนตัวช้ีวัดท่ี 2.6 ไดดําเนินการครบถวนทุก

กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.2 วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจายจากขอ 4.2 เพ่ือกําหนดมาตรการ หรือแนวทาง ติดตาม

เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ 

2565 ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

พบวาสถานการณการเบิกจายงบประมาณ ดังท่ีปรากฏในวาระท่ี 4 ขอ 4.2 คณะกรรมการรบจ.ฯ 

จึงเสนอมาตรการเรงรัดการเบิกจาย ดังนี้ (1) ผูบริหาร กํากับ ติดตามเรงรัดใหผูรับผิดชอบโครงการปฏิบัติตาม

แผนท่ีกําหนดไวผานการประชุมประจําเดือนของหนวยงาน (2).ปรับแผนการดําเนินงานตามรอบไตรมาสและ

ปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมใหสอดคลองกับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3) 

กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เรงรัดผูรับชอบหลักดําเนินการจัดทําอนุมัติจัดสงตอใหงานการเงินดําเนินการ

ยืมเงินลงคลังเพ่ือตัดยอดเบิกจายภายในเดือนท่ีกําหนดตามแผน ท้ังนี้คาดการณวาในปลายเดือนมีนาคม ศรป.

จะไดรับเงินสนับสนุนสําหรับการดําเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง จํานวน 442,250 บาท โดยจะดําเนินการโอน

คืนใหแกกองการเจาหนาท่ีจํานวน 124,000 บาท สงผลใหมีเงินคงเหลือสําหรับการดําเนินงานฯ จํานวน 

318,250 บาท หากพิจารณาจากงบประมาณท่ีไดรับโอนในมือจํานวนท้ังสิ้น 566,250 บาท หักยอดเบิกจาย

สะสมจํานวน 533,987.35 บาท หักกันเงินPO จํานวน 30,283.25 บาท คงเหลือเงินเพ่ือใชจายในการ
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ดําเนินงานระหวางรอรับโอน เปนเงินจํานวน 1,979.40 บาท กรณีไมไดรับเงินโอนตามระยะเวลาดังกลาว คณะ

กรรมการฯเสนอใหบริหารจัดการดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินทดรองราชการของหนวยงานไปพลางกอนภายใต

วงเงินคงเหลือ 90,980.00 บาท 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบใหดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการใหยอดเบิกจายใกลเคียงกับ

เปาหมายของกรมอนามัยมากท่ีสุด 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

 6.1 รายงานผลการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพรอมดับเพลิงข้ันตน ฝกซอม

แผนการปองกันและระงับอัคคีภัย ประจําปงบประมาณ 2565 

 นางสาวมนสินี น้ําจันทร นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย และนางสาวพัทธนันท วังเสนา รายงานวาการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ จัดโดยสํานักงานเลขานุการกรม เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 ณ หองประชุม

กําธร สุวรรณกิจ และลานอเนกประสงค กรมอนามัย โดยวิทยากร จาก บริษัท กัทส อินเวสติเกชัน จํากัด มี

วัตถุประสงค เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานภายในกรมอนามัยมีความระมัดระวังในการใชอุปกรณ

ไฟฟาภายในสํานักงาน การดูแลอาคารใหปลอดภัยจากอันตรายท่ีเกิดจากอัคคีภัย พรอมท้ังสรางความตื่นตัว

และเตรียมความพรอมรับมือและแกไขสถานการณไดอยางทันทวงที ในชวงเชาเปนการบรรยายเก่ียวกับทฤษฎี

การเกิดเพลิงไหม  วิธีการดับไฟ  คําแนะนําสําหรับการหนีเพลิงไหมในอาคาร การเคลื่อนยายผูประสพภัย และ

การปฐมพยาบาลเบื้องตนของผูปวยหมดสติ สําหรับชวงบายเปนการฝกปฏิบัติโดยใชอุปกรณตางๆ เชน สาย

ยางดับเพลิง และถังดับเพลิง รวมถึงใหซอมแผนเผชิญเหตุ ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.2 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม  

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวาไดดําเนินกิจกรรมตามแผนฯ จํานวน 4 กิจกรรม เรียบรอยแลว 

ไดแก (1) กิจกรรมท่ี 6 การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีอนามัยประจํา

หนวยงาน” (2) กิจกรรมท่ี 8 ประเมินความเสี่ยงและจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงทุจริต (3) กิจกรรมท่ี 9 

รายงานผลการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตฯ (4) กิจกรรท่ี 14 โครงการสงเสริมคานิยม ความผูกพัน และ

วัฒนธรรมองคกร (HEALTH) ตามหลักคุณธรรมเฉพาะกาล (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญู) และ

ประเด็นคุณธรรมเปาหมาย 3 มิติ ไดแก 1 ยึดม่ันในหลักธรรมศาสนา 2. ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  3. รักษา อนุรักษสิ่งแวดลอม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 12 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.3  การกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับเจาท่ีศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เพ่ือเฝาระวังและ

ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019  

นางสาวปนอนงค เครือซา รายงานวาเพ่ือใหเจาท่ีศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ปฏิบัติตนภายใต

สถานการณไดโดยไมกระทบกับการปฏิบัติราชการ จึงกําหนดแนวทางใหทุกคนในหนวยงานประเมินตนเองตาม

พฤติกรรมเสี่ยง และแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้ง (WFH) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 13 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/download?id=89155&mid=30633&mkey=m_document&lang=th&did=28454
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6.4  กิจกรรมการยกยอง เชิดชูบุคคลท่ีทําความดี 

นางจารุมน บุญสิงห แจงท่ีประชุมทราบ ตามท่ีชมรมจริยธรรม ศรป. ไดจัดทําแฟม “บันทึกความดี” 

เพ่ือใหบุคลากร ศรป. รวมกันบันทึกความดีของเพ่ือนรวมงานภายในหนวยงานท่ีไดพบเห็น หากชื่อบุคคลใดมี

จํานวนมากท่ีสุดในเดือนนั้นก็จะไดรับการประกาศชื่อในการประชุมประจําเดือนของ ศรป. เปน “บุคคลท่ีทํา

ความดีประจําเดือน” พรอมท้ังไดรับของท่ีระลึกจากผูอํานวยการ สําหรับเดือนกุมภาพันธ 2565 เปนการ

ประกาศยกยองชื่นชมบุคคลท่ีทําความดีและไดรับการกลาวถึงมากท่ีสุด ไดแก นายรังสรรค พันธจบสิงห 

พนักงานขับรถยนต โดยนางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ไดมอบของท่ีระลึก เปนขวัญและกําลังใจในการทําความดี

ตอไป  

ปดประชุมเวลา 14.00 น. 

 

 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวปนอนงค เครือซา 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอํานวยการ 



เอกสารแนบ 6 
รายงานการตดิตามผลการขบัเคลือ่นการด าเนนิงาน 

ตัวชีว้ดัที ่2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน มชีวีติชวีา และเสรมิสรา้งคณุภาพชวีติ 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา มาตรการ ประเด็นความรูท้ีใ่ห ้
ผูรั้บบรกิาร 

ผลการด าเนนิการ 

1 จัดท าค าสัง่แตง่ตัง้คณะท างานการ
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่น่า
ท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและ
ความสขุของคนท างาน (Healthy 
Workplace Happy for Life)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตัวชีว้ดั 2.2 

 

1 ฉบบั 1 – 30 พ.ย. 
64 

Partnership มาตรการสรา้ง
การมสีว่นรว่มระหวา่ง 
ผูบ้รหิารกรมอนามยั 
ผูอ้ านวยการ และบคุลากร
ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่ง
ประเทศ 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การ
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่น่า

ท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติ

และความสขุของคนท างาน 
(Healthy Workplace Happy 

for Life) 

ด าเนนิการแลว้ พ.ย.64 
รายงานการประชมุครัง้ที ่

2/65 วาระที ่5 ขอ้ 5.1.2.2 

(เอกสารแนบ7) 
คลิ๊กทีน่ี่ 

 

 

2 รวบรวม วเิคราะหส์ถานการณ์ เพือ่
จัดท ารายงานผลการวเิคราะหก์าร
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่น่า
ท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและ
ความสขุของคนท างาน (Healthy 
Workplace Happy for Life)  

2 ครัง้ พ . ย .  64 
และ ม.ิย.65 

Partnership 
Advocate มาตรการ
ขบัเคลือ่นการด าเนนิงานฯ 

ผลคะแนนการด าเนนิการการ

พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่น่า
ท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติ

และความสขุของคนท างาน 
(Healthy Workplace Happy 

for Life)  

 พ.ย.64 
คลิ๊กทีน่ี่ 

3 จัดท ารายงานผลการวเิคราะห์
ผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
 

2 ครัง้ พ . ย .  6 4 
และ ม.ิย.65 

Partnership   
 
 
 
 
เกณฑก์ารด าเนนิงาน การ
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่
น่าท างาน ฯ 

 พ.ย.64 
คลิ๊กทีน่ี่ 

4 จัดท า ท าเนยีบผูรั้บบรกิาร ผูรั้บ ที่
สนับสนุนการด าเนนิงานสง่เสรมิ
สขุภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

2 ครัง้ พ . ย .  6 4 
และ ม.ิย.65 

Partnership   พ.ย.64 
คลิ๊กทีน่ี่ 

5. จัดท าแผนปฏบิตักิาร การพฒันา
สถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน ฯ 

2 ครัง้ พ . ย . 6 4 
และ ม.ิย.65 

Partnership  พ.ย.64 รายงานการ
ประชมุครัง้ที ่2/65 วาระที ่

5 ขอ้ 5.1.2.2  (เอกสาร
แนบ7) คลิ๊กทีน่ี ่
 

6 จัดท ามาตรฐานการปฏบิตังิาน SOP 
ตัวชีว้ดัที ่2.2  

1 ฉบบั 1- 30 พ.ย. 
64 

Regulation and Legislation  ด าเนนิการแลว้  พ.ย.64 
คลิ๊กทีน่ี่ 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2._1.1_analysis%20results.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2._1.2_client%20Analysis.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2._1.3_service%20recipient%20office.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2_SOP.pdf
phattanan.v
Rectangle



ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา มาตรการ ประเด็นความรูท้ีใ่ห ้
ผูรั้บบรกิาร 

ผลการด าเนนิการ 

7 สือ่สาร มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
SOP ตัวชีว้ดัที ่2.2  ผา่นเวทกีาร
ประชมุประจ าเดอืนของหน่วยงาน  

1 ครัง้ 1- 30 พ.ย. 
64 

Partnership 
Advocate 
Build Capacity มาตรการ 
สือ่สารความรู ้แนวปฏบิตัเิพือ่
สรา้งความ เขา้ใจแกบ่คุลากร 

 ด าเนนิการแลว้ พ.ย.64 
รายงานการประชมุครัง้ที ่

2/65 วาระที ่5 ขอ้ 5.1.2.2  
(เอกสารแนบ7) 
 คลิ๊กทีน่ี ่

8 กจิกรรม Big Cleaning Day ของ
หน่วยงาน การจัดสิง่แวดลอ้มใหน่้า
อยู ่น่าท างาน เอือ้ตอ่การมสีขุภาพด ี

2 ครัง้ พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 
 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การ
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่
น่าท างาน ฯ 

 ม.ค.65 
คลิ๊กทีน่ี ่

9 กจิกรรมการตรวจสขุภาพประจ าปี 
(ภายใน ม.ิย.65) 

13 คน พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

 ยงัไมถ่งึรอบระยะเวลา
ด าเนนิการ 

10 กจิกรรมการวดัดัชนมีวลกาย(BMI) 13 คน พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

 ด าเนนิการแลว้ ม.ค.65 
คลิ๊กทีน่ี ่

11 การสนับสนุนใหบ้คุลากรเขา้รว่ม
กจิกรรมทางกายทกุรปูแบบ 

13 คน พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

 ด าเนนิการแลว้ 

คลิ๊กทีน่ี ่

12 การสนับสนุนใหบ้คุลากรมคีวามรู ้
ทางโภชนาการ 

1 ครัง้ พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

สือ่ประชาสมัพันธส์ านัก
โภชนาการ 

ยงัไมถ่งึรอบระยะเวลา
ด าเนนิการ 

13 การตอบแบบประเมนิภาวะสขุภาพ
บคุลากรกรมอนามยั(ภาคผนวก ง) 

11 คน พ.ย.64 Partnership  ด าเนนิการแลว้ พ.ย.64 
คลิ๊กทีน่ี ่

14 การตอบแบบประเมนิคณุภาพชวีติ
การท างานของบคุลากรกรมอนามยั 

10 คน ม.ค.65 Partnership  ด าเนนิการแลว้ ม.ค.65 
คลิ๊กทีน่ี ่

15 ผลการประเมนิตามเกณฑก์าร
ประเมนิตามนโยบาย HWP.ระดับด ี

2 ครัง้ ธ .ค . 64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน HWP. 
 

 รอบ 5 เดอืนแรก  

คลิ๊กทีน่ี ่

16 ผลการประเมนิตามเกณฑก์าร
ประเมนิตามนโยบาย 5ส  

2 ครัง้ ธ .ค . 64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน 5ส  รอบ 5 เดอืนแรก 
คลิ๊กทีน่ี ่

17 รายงานผลการตดิตามการ
ด าเนนิงานตวัชีว้ดั ตามค ารับรองฯ 
ผา่นการประชมุประจ าเดอืนของ
หน่วยงานและน าขึน้เว็บไซตข์อง
หน่วยงาน ภายในวันที ่10 ของ
เดอืนถัดไป (แนบแบบรายงานผล
การขบัเคลือ่นการด าเนนิงานตาม
แผน) 

8 ครัง้ พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การ
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่
น่าท างาน ฯ 

 พ.ย.64 คลิ๊กทีน่ี ่
 ธ.ค.64 คลิ๊กทีน่ี ่
 ม.ค.65 คลิ๊กทีน่ี ่
 ก.พ.65 คลิ๊กทีน่ี ่
 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.2/BigCleaningDay.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.2/kpi2.2-5.1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/download?id=88924&mid=30633&mkey=m_document&lang=th&did=28472
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.2/kpi2.2-5.2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.2/kpi2.2-5.2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2Output-4.2-HWP.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2Output-4.1-5S.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report2_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report4_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
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ผลการปฏบิตังิาน การพฒันาสถานทีท่ างานนา่อยู ่นา่ท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและความสขุของคนท างาน      

(Healthy Workplace Happy for Life) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนว่ยงาน ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ  กรมอนามยั 
 

โครงการ /กิจกรรม เป้าหมาย  ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินการ 

1. ประกาศนโยบายการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุข
ของคนท างาน (Healthy Workplace Happy for Life) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจ า
หน่วยงาน 

1 ฉบับ  พ.ย. 64 
 

งานอ านวยการ √ 

2. แต่งตั้งคณะท างานการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุข
ของคนท างาน (Healthy Workplace Happy for Life) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจ า
หน่วยงาน 

1 ฉบับ พ.ย. 64 
 

งานอ านวยการ √ 

3. ประกาศวัฒนธรรมองค์กรประจ าหน่วยงาน (MOPH to HEALTH) 1 ฉบับ พ.ย.-ม.ค.65 งานอ านวยการ √ 
4. ประชุมตรวจติดตาม ทบทวน ประเมินผลการด าเนินงาน/กิจกรรมตามแผนฯ ที่ก าหนด วิเคราะห์
ข้อมูลผลการด าเนินงานเพื่อจัดท าข้อเสนอในการพัฒนาและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

8 ครั้ง ธ.ค.64 –  
ก.ค. 65  

งานอ านวยการ  พ.ย.64 
 ธ.ค.64 
 ม.ค.65 
ก.พ.65 

5. จัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยมีข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารให้เป็นปัจจุบันและกล่องรับฟังความ
คิดเห็น  

1ช้ิน ต.ค. 64 
 

งานอ านวยการ  √ 

6. จัดท าแผนการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยส่ิงแวดล้อม และความสมดุลในชีวิตการ
ท างาน  อย่างน้อย 3 เรื่อง ต่อปี 

1 แผน ม.ค.65 กลุ่มวิเทศฯ √ 

7. จัดท าแผนการตรวจสุขภาพประจ าปีและสรุปผลสุขภาพเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม  

1 แผน ม.ค.-มิ.ย.65 กลุ่มวิเทศฯ √ 

8. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย/ประเมินสมรรถภาพร่างกาย (โดยกองกิจกรรมทางกาย)  13 คน  ครั้งที่ 1 : ม.ค. 65 
ครั้งที่ 2 : มิ.ย. 65 

กลุ่มวิเทศฯ √ 

9. บุคลากรท าแบบประเมินคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมอนามัย สรุปผลวิเคราะห์ จัดท า
ข้อเสนอในการพัฒนาและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ   

11 คน ธ.ค.64-มิ.ย.65 กลุ่มวิเทศฯ √ 

10. บุคลากรท าแบบประเมินความเครียดด้วยตนเอง (แบบประเมินภาวะสุขภาพบุคลากรกรมอนามัย)  11 คน ธ.ค.64-ม.ค.65 งานอ านวยการ 
 

√ 
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โครงการ /กิจกรรม เป้าหมาย  ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ  

11. กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน(ความรู้ เจตคติ ทักษะ) 
     11.1  การเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4  
     11.2  กิจกรรมเต้นแอโรบิกวันจันทร์ – วันศุกร์ วันละ 30 นาที (16.00 – 16.30 น) 
     11.3  กิจกรรมยืดเหยียด  ระหว่างวัน  (5 นาที /ครั้ง วันละ 2 ครั้ง) 
     11.4  จัดหาอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกิจกรรมออกก้าลังกาย (เครื่องชั่งน้้าหนัก กล่องอุปกรณ์
ปฐมพยาบาล) 
     11.5 ก้าหนดให้จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มส้าหรับการประชุมประจ้าหน่วยงาน พร้อมเครื่องดื่มลด
หวาน มัน เค็ม 
     11.6 กิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก สนับสนุนอุปกรณ์การท้าความสะอาดช่องปาก ให้
ค้าแนะน้าถึงสิทธิสวัสดิการของบุคลากรในหน่วยงานในการเข้ารับการบริการตามสถานพยาบาลที่ตนเองมี
สิทธิฯ 
     11.7 กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้กับหญิงวัยเจริญพันธุ์ กินวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก 
     11.8 แผนสนับสนุนความยืดหยุ่นในการท้างาน (การท้างานที่บ้าน) Work from home (สิ้นสุดเดือน 
ม.ค.65) 
     11.9 กิจกรรม Big Cleaning Day และการจัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่น่าท้างาน เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 

13 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 คน 
2 ครั้ง 

ม.ค.65 –  
มิ.ย. 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิเทศฯและ
กลุ่มอ านวยการ 

 
11.1 √ 
11.2 √ 
11.3 √ 
11.4 √ 
11.5 √ 
11.6 √ 
11.7 √ 
11.8 √ 
11.9 √ 

12. จัดท าแผนผังสถานที่ท างาน ก าหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน  
 

1 แผนผัง ม.ค. 65 กลุ่มยุทธฯ √ 

13. จัดท าแผนช่วงเวลาหรืรอบระยะเวลาการท าความสะอาดอุปกรณ์และหลอดไฟ 
 

1 แผน  ม.ค. 65 งานอ านวยการ √ 

14. ติดป้ายแจ้งเตือน ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง ทุกครั้งเม่ือไม่ใช้งาน ทุกจุดที่มีสวิตช์
ไฟฟ้า 

ธ.ค.64 –  
ก.ค. 65 

บุคลากร ศรป. √ 

15. ก าหนดเวลาเปิด – ปิด เครื่องปรับอากาศ เปิด เวลา 09.00 -11.30 น และ13.30 -16.00 น. ปิด 
เวลา 11.30 -13.30 น.  
(พักกลางวัน) *ตั้งอุณหภูมิที่ 25-27 องศาเซลเซียส* 

ทุกจุดที่มีสวิตช์
ไฟฟ้า 

ธ.ค.64 –  
ก.ค. 65 

บุคลากร ศรป. √ 

16. จัดท าแผนซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  
 

1 แผน มี.ค. 65 งานอ านวยการ √ 



3 
 

โครงการ /กิจกรรม เป้าหมาย  ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ  

17. ก าหนดเวลา เปิด – ปิด หน้าต่างหน่วยงานเพื่อระบายอากาศ  ตามวิธีธรรมชาติ เวลา 08.30 -
09.00 และ เวลา 11.30 -13.30 น. 

ทุกจุดที่มี
หน้าต่าง 

ธ.ค.64 –  
ก.ค. 65 

บุคลากร ศรป. √ 

 
 
ผู้รายงานผล         นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา 
                            นักวิชาการพัสดุ 
กรรมการและเลขานุการคณะท างานการพัฒนาสถานที่ท างานฯ  
 



หลักฐาน Output 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สรุปหลักฐานแสดงผลผ่านเกณฑ์การประเมิน 5ส. 
 
1. ตารางการค่าคะแนนวัดผลผลิต เกณฑ์ประเมิน 5ส. 
 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
จ านวน 
(ข้อ) 

0-35.99 36-37.99 38-39.99 40-41.99 42 

 
2. คะแนนที่ได้รับ 
    การด าเนินงานในรอบ 5 เดือนแรกของปี 2565  หน่วยงานได้ผลการประเมินอยู่ที่ = 39.90 คะแนน 
 
3. การเปรียบเทียบข้อมูล 

1. เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนกับตารางในข้อ 1 ท าให้ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีคะแนนตาม
ตารางในข้อ 1  รอบ 5 เดือนแรก = 0.3 คะแนน  (ดังหลักฐานในภาคผนวก 1) 
 
4. สรุป  

ในรอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีการด าเนินงาน 5ส. 
ได้ผลการประเมินอยู่ที่ 39.90 คะแนน และเม่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนวัดผลผลิตตามตารางจากข้อ1 หน่วยงานจะ
ได้คะแนน Output ผลผลิต ในระดับที่ 4.1 เกณฑ์ประเมิน 5ส. = 0.3 คะแนน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม การตอบหลักฐาน Output 4.1 
(ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) 
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ภาคผนวก 1 
คะแนนการประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และคะแนน 5ส.

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
(รอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

รอบ 5 เดือนแรก 2565 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักฐาน Output 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สรุปหลักฐานแสดงผลผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย Healthy Workplace Happy for Life ระดับดี
โดยมีค่าคะแนนวัดผลผลิต การพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
 
1. ตารางการค่าคะแนนวัดผลผลิต เกณฑ์ประเมิน Healthy Workplace Happy for Life 
 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

จ านวน 
(ข้อ) 

0-35.99 36-38.99 39-40.99 41-42.99 43-44 

 
2. คะแนนที่ได้รับ 
    การด าเนินงานในรอบ 5 เดือนแรกของปี 2565  หน่วยงานได้ผลการประเมินอยู่ที่ = 42.55 คะแนน 
 
3. การเปรียบเทียบข้อมูล 

1. เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนกับตารางในข้อ 1 ท าให้ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีคะแนนตาม
ตารางในข้อ 1  รอบ 5 เดือนแรก = 0.4 คะแนน  (ดังหลักฐานในภาคผนวก 1) 
 
4. สรุป  

ในรอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีการด าเนินงาน 
Healthy Workplace Happy for Life การพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต ได้ผลการประเมินอยู่ที่ 42.55 คะแนน ในระดับดีและเมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนวัดผลผลิตตาม
ตารางจากข้อ1 หน่วยงานจะได้คะแนน Output ผลผลิต ในระดับที่ 4.2 เกณฑ์ประเมิน Healthy Workplace 
Happy for Lifeการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต = 0.4 คะแนน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม การตอบหลักฐาน Output 4.2 
(ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) 
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ภาคผนวก 1 
คะแนนการประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และคะแนน 5ส.

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
(รอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

รอบ 5 เดือนแรก 2565 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักฐาน Outcome 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สรุปข้อมูลร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ 
 
1. ตารางการให้คะแนน ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ 
 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ 0.2 - 0.39 0.4 - 0.59 0.6 - 0.79 0.8-0.99 1 ขึ้นไป  

 
2. วิธีการค านวณ  
    ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ = ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติรอบ 5 เดือนแรกของปี 2565    
ลบด้วย ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติรอบ 5 เดือนหลังของปี 2564 
 
3. การเปรียบเทียบเทียบข้อมูล 

1. ข้อมูลดัชนีมวลกายบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ รอบ 5 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2564 
พบว่า บุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (BMI 18.50 – 22.99) คิดเป็นร้อยละ 46 (ดังหลักฐานในภาคผนวก 1) 

2. ข้อมูลดัชนีมวลกายบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565 
พบว่า บุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (BMI 18.50 – 22.99) คิดเป็นร้อยละ 36 (ดังหลักฐานในภาคผนวก 2) 

 
 

  
 
4. สรุป  

ในรอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บุคลากร ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่มีค่าดัชนี
มวลกายปกติลดลงจากรอบ 5 เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 0 ซึ่งในงบประมาณปี  
พ.ศ. 2565 จะมีการจัดท าแผนส่งเสริมสุขภาพให้บุคลากรต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ  = -10 

     

แบบฟอร์ม การตอบหลักฐาน Outcome BMI 
(ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) 
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ภาคผนวก 1 
ข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

(รอบ 5 เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 64 

 

 
 
จากข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม รอบ 5 

เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) แสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีภาวะปกติ (BMI 18.50 - 22.99) 
รองลงมาคือภาวะท้วม (BMI 23 – 24.99) และมีภาวะอ้วน(BMI 23 ขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 46, 25, 21  ตามล าดับ 

ทั้งนี้กลุ่มที่มีภาวะน้ าหนักเกิน สามารถจ าแนกได้ 2 ระดับ ดังนี้ 
1. ท้วม (ค่าดัชนีมวลกาย 23 – 24.99) ร้อยละ 25 
2. อ้วน (ค่าดัชนีมวลกาย 25 – 29.99) ร้อยละ 21 
สรุป ข้อมูลดัชนีมวลกายบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศรอบ 5 เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 พบว่า บุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (BMI 18.50 – 22.99) คิดเป็นร้อยละ 46  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผอม (<18.50) ปกติ (18.50 – 22.99) ท้วม (23 – 24.99) อ้วน (25 – 29.99) อ้วนมาก (>30)

ชุดข้อมูล 1 8 46 25 21 0
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ภาคผนวก 2 
สรุปข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

(รอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 65 

 

 
 

 
จากข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในเดือนมกราคม 2565  

(รอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) แสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีภาวะอ้วน (BMI 23 ขึ้นไป) 
รองลงมาคือปกติ (BMI 18.50 - 22.99) และมีภาวะท้วม (BMI 23 – 24.99) คิดเป็นร้อยละ 45.45 , 36.36, 
18.18 ตามล าดับ 

ทั้งนี้กลุ่มที่มีภาวะน้ าหนักเกิน สามารถจ าแนกได้ 2 ระดับ ดังนี้ 
1. ท้วม (ค่าดัชนีมวลกาย 23 – 24.99) ร้อยละ 18.18 
2. อ้วน (ค่าดัชนีมวลกาย 25 – 29.99) ร้อยละ 45.45 
สรุป ข้อมูลดัชนีมวลกายบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 พบว่า บุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (BMI 18.50 – 22.99) คิดเป็นร้อยละ 36.36 
 

 
 

ผอม (<18.50)
ปกติ (18.50 –

22.99)
ท้วม (23 – 24.99) อ้วน (25 – 29.99) อ้วนมาก (>30)

ปีงบประมาณ 2565 0 36.36 18.18 45.45 0

0
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ข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
อายุ 
(ปี) 

ส่วนสูง
(ซม.) 

รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2564 
(ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 64 วัน/เดือน/ปี) 

รอบ 5 เดือนแรก ปี 2565 
(ข้อมูล ณ 31 ม.ค 65 วัน/เดือน/ปี) 

รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2565 
(ข้อมูล ณ...... วัน/เดือน/ปี) 

หมายเหต ุ

น้ าหนัก BMI แปลผล น้ าหนัก BMI แปลผล น้ าหนัก BMI แปลผล 
1 น.ส.นัยนา ใช้เทียมวงศ์ 57 152.0 51 22.07 ปกติ 51.8 22.4 ปกติ     
2 น.ส.ปิ่นอนงค์ เครือซ้า 46 163.0 50 18.82 ปกติ 52 19.6 ปกติ     
3 นายพศิน พิริยหะพันธุ ์ 36 173.0 76 25.46 อ้วน 78 26.1 อ้วน     
4 น.ส.สมฤทัย คันธิวงศ์ 28 161.0 58.5 22.57 ปกติ 61.1 23.6 น้ าหนักเกิน     
5 น.ส.มนสินี น้ าจันทร์ 30 160.0 60 23.44 น้ าหนักเกิน 64.5 25.2 น้ าหนักเกิน     
6 น.ส.สมประสงค์ ภาผล 37 155.0 52 21.64 ปกติ 52.1 21.7 ปกติ     
7 น.ส.พัทธนันท์ วังเสนา 37 160.0 67.6 26.41 อ้วน 65.1 25.4 อ้วน     
8 น.ส.เปรมรัตนา วัชโรทัย 30 160.0 66.9 26.13 อ้วน 65 25.4 อ้วน     
9 น.ส.ศิรินันต์ ทุนทรัพย์ 27 160.0 49.6 19.62 ปกติ 48.6 19.2 ปกติ     
10 น.ส.จิราภรณ์ สุ่มติ๊บ 37 150.0 53.5 23.78 น้ าหนักเกิน 54.3 24.1 น้ าหนักเกิน     
11 นายรังสรรค์ พันธ์จบสิงห์ 55 165.0 66 24.24 น้ าหนักเกิน 70.3 25.8 อ้วน     

 
หมายเหตุ 

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) การแปลผล 
น้อยกว่า 18.50 ผอมเกินไป 
18.50 – 22.99 ปกติ 
23.00 – 24.99 น้ าหนักเกิน 
25.00 – 29.99 อ้วน 

ตั้งแต่ 30.00 ขึ้นไป (อ้วนอันตราย) 
 
 
 

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลดัชนีมวลกาย 



1 
 

ผลการวิเคราะห์สภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ปีงบประมาณ 2565 โดยใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพบุคลากรกรมอนามัย 2565 

ตารางคะแนนร้อยละของการตอบแบบประเมิน 

คะแนน 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 
ร้อยละการตอบ
แบบประเมิน 

60-64.99 65-69.99 70-74.99 75-79.99 80 
ขึ้นไป 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

จากผลการประเมินสภาวะสุขภาพของบุคลากรของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีจ านวนผู้ตอบ  
11 คน เพศชาย ร้อยละ 9 เพศหญิง ร้อยละ 91 คิดเป็นร้อยละ 100 มีจ านวนอายุน้อยที่สุด 26 ปี อายุมากที่สุด 
56 ปี เฉลี่ยบุคลากรมีอายุ 35 ปี สถานภาพสมรส ร้อยละ 33.3 และสถานโสด ร้อยละ 66.6 ระดับการการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 58.3 และ ปริญญาโท ร้อยละ 33.3 เป็นประเภทข้าราชการ ร้อยละ 50 และพนักงาน
ราชการ ร้อยละ 41.6 ส่วนรายได้ที่บุคลากรได้รับในแต่ละเดือนพบว่า รายจ่ายเท่ากับรายได้ ร้อยละ 50 รายจ่าย
น้อยกว่ารายได ้ร้อยละ 16 รายจ่ายเกินรายได้เล็กน้อยและรายจ่ายมากกว่ารายได้ ร้อยละ 8.3  มีการเก็บออมปาน
กลาง ร้อยละ 41.6 ภาระหนักมากถึงหนักและการไม่เป็นภาระ/ไม่ได้ผ่อนช าระ/ไม่มีหนี้สินที่ ร้อยละ 25  

ส่วนที่ 2 ภาวะสุขภาพ /ผลการด าเนินการในปัจจุบัน (Level) 

 ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย(BMI)ของบุคลากร จ านวน 11 คน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยโดยรวม 22.37 อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

BMI kg/m2 อยู่ในเกณฑ์ ภาวะเสี่ยงต่อโรค 
2565 

จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 18.50 น้ าหนักน้อย / ผอม 

 
มากกว่าคนปกติ 

 
1 9 

ระหว่าง 18.50 - 22.90  ปกติ(สุขภาพดี)  
 

เท่าคนปกติ 
 

5 45.5 

ระหว่าง 23 - 24.90 ท้วม / โรคอ้วนระดับ 1 
 

อันตรายระดับ 1 
 

3 27.5 

ระหว่าง 25 - 29.90 อ้วน / โรคอ้วนระดับ 2 อันตรายระดับ 2 
 

2 18 

มากกว่า 30  อ้วนมาก / โรคอ้วนระดับ 3 อันตรายระดับ 3 
 

- - 
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2 
 

 ส าหรับโรคประจ าตัว(จากการวินิฉัยของแพทย์)ของบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศพบว่า ร้อย
ละ 25 มีโรคประจ าตัว ได้แก่ ไขมันในเลือดสูง โรคภูมิแพ้ และไทรอยด์  ส่วนใน 1 ปีที่ผ่านมาบุคลากรได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีคิดเป็นร้อยละ 58.3 และไม่ได้ตรวจคิดเป็นร้อยละ 33.3 ซ่ึงอายุคนที่ได้รับการตรวจสุขภาพมี
จ านวน 7 คน มีอายุน้อยกว่า 35 ปี เพียง 3 คน และ อายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป 4 คน โดยรวมมีสุขภาพในระดับ
ปกต ิ

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมสุขภาพ 

 ในส่วนของการบริโภคอาหารใน 1 วัน ทานอาหารครบ 3 มื้อ ถึงร้อยละ 100 ร้อยละ การกินผักใบปรุงสุก
และสดปริมาณ 4 ทัพพีขึ้นไป กิน1-3 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 50 กิน 4-6 วันต่อสัปดาห์คิดเป็นร้อยละ 25 
กินทุกวันและไม่กินเลย อย่างละร้อยละ 8.3 ส าหรับกินผลไม้รสไม่หวานครบ 3 มื้อต่อวัน ร้อยละถึง 75 กินทุกวัน
และไม่กินเลย อย่างละร้อยละ 12.5 การกินปรุงรสเค็มไม่เติมเครื่องปรุงรสเค็มเลย ร้อยละ 41.7 เติมเครื่องปรุงรส
เค็มเป็นบางครั้ง 41.7 และเติมเครื่องปรุงรสเค็มทุกครั้งเพียง ร้อยละ 8.3  การกินเครื่องปรุงรสหวาน ไม่เติม
เครื่องปรุงหวานเลย ร้อยละ 50 เติมเครื่องปรุงหวานเป็นบางครั้ง ร้อยละ 33.3 และเติมเครื่องปรุงหวานทุกครั้ง  
ร้อยละ 16.3 สุดท้ายการดื่มรสหวาน ดื่ม 1-3 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 41.7 ดื่ม 4-6 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 
25 ไม่ดื่มเลย 16.7 และดื่มทุกวัน 8.3 โดยส่วนมากบุคลาการมีการกินที่ใส่ใจสุขภาพและส่วนมากท าตามหลัก
โภชนาการได้ดี และยังอยู่ในเกณฑ์ดัชนีมวลกายเฉลี่ยที่ระดับปกติที่ 22.37      

ส่วนที ่4 พฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร 
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมาบุคลากรมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติภัยจราจร โดยการใช้เข็มขัด

นิรภัยขณะเป็นผู้โดยสารข้างคนขับ ใช้ทุกครั้งร้อยละ 83.4 ใช้บางครั้ง ร้อยละ 16.6 ในขณะทีก่ารสวมหมวกนิรภัย
ขณะขับขี่รถจักยานยนต์ ใช้ทุกครั้ง ร้อยละ 50 ไม่ได้ขับ/โดยสารรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 25 และใช้
บางครั้ง ร้อยละ 16.6 การสวมหมวกนิรภัยขณะโดยสารรถจักยานยนต์ ใช้ทุกครั้งร้อยละ 33.3 ใช้บางครั้งร้อยละ 
25 และไม่ได้ขับ/โดยสารรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 33.3 ส่วนมากมีการป้องกันจากอุบัติเหตุจราจรได้
ในระดบัดี  
 
ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
 พฤติกรรมการสูบบุหรี่พบว่า ไม่สูบ ร้อยละ 100 และไม่มีปัญหาอยากจะสูบบุหรี่ 
 
 
 
ส่วนที ่6 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 มีพฤติกรรมการดื่มเบียร์ ไม่เคยดื่มเลยร้อยละ 83.4 และเดือนละครั้งร้อยละ 16.6 ส าหรับดื่มเหล้า  
ไม่เคยดื่มเลย ถึงร้อยละ 91.6 และเดือนละครั้ง ร้อยละ 8.3 ซึ่งจากผลดังกล่าวบุคลากรไม่นิยมการบริโภค 
แอลกฮอล์ 
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ส่วนที่ 7 แบบประเมินความเครียด (ST-5) 
คะแนน แปรผล จ านวนคน ร้อยละ 

0 – 4 เครียดน้อย 4 36.36 
5 – 7 เครียดปานกลาง 4 36.36 
8 – 9 เครียดมาก 2 18.18 
10 – 15 เครียดมากที่สุด 1 9.09 

 
ส่วนที่ 8 แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) 

คะแนน แปรผล จ านวนคน ร้อยละ 
น้อยกว่า 7 ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้าหรือมีอาการของโรคซึมเศร้าระดับน้อยมาก 6 54.5 
อาการของโรคซึมเศร้า ระดับน้อย 2 18.9 
13 – 18 อาการของโรคซึมเศร้า ระดับปานกลาง 3 27.2 
มากกว่า 19 อาการของโรคซึมเศร้า ระดับรุนแรง 0 0.0 

 
ส่วนที่ 9 แบบสอบถามกิจกรรมทางกาย 
 พบว่ามีกิจกรรมทางกายจนรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติ มากกว่าหรือเท่ากับสัปดาห์ละ 150 นาท ีหรือน้อยกว่า 
30 นาทีต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 54.54 มากกว่า ไม่มีเลย ร้อยละ 45.45 ส าหรับนั่งหรือเอนกายเฉยๆ 
ติดต่อกันนาน 2 ชั่วโมง มีนานเกิน 2 ชั่วโมง ร้อยละ 45.45 เป็นบางวัน ร้อยละ 27.27 และทุกวัน 27.27  
 
ส่วนที่ 10 พฤติกรรมการนอนหลับ 
 พบว่า นอนถึง 7 ชั่วโมง เป็นบางวัน ร้อยละ 54.45 และทุกวัน ร้อยละ 45.45 ส าหรับรู้สึกสดชื่นหลังตื่น
นอน พบว่ามากสุด 1 – 4 วัน ต่อสัปดาห์ ร้อยละ 45.45 รองลงมา 5 – 6 วัน ต่อสัปดาห์ ร้อยละ 27.27 และ ทุก
วัน ร้อยละ 18.18  
 
ส่วนที่ 11 พฤติกรรมการแปรงฟัน 
 พบว่า แปรงฟันก่อนนอน ถึงร้อยละ 90 และเป็นบางวัน เพียงร้อยละ 9 และเมื่อถามว่าใช้เวลาในการ
แปรงฟันแต่ละครั้งนานกี่นาที 2 – 3 นาที ร้อยละ 81.81 และ น้อยกว่า 2 นาที ร้อยละ 38.18 ส าหรับในปีที่ผ่าน
มา ไปรับบริการทันตกรรม ไปรับบริการ ถึงร้อยละ 54.45  ส่วนใหญ่ไปขูดหินปูนและอุดฟัน ไม่ได้ไปรับบริการ 
ร้อยละ 45.45  
 
วิเคราะห์การด าเนินการที่ผ่านมา แสดงข้อมูลเปรียบเทียบ (C- Comparisons)  
ข้อมูลดชันีมวลกาย(BMI)ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ระดับ 
ปี 2564 

มีจ านวนคน 13 
ปี 2565 

มีจ านวนคน 11 
น้อยกว่า 18.50 ผอม 8 9.09 
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18.50 – 22.90 ปกต ิ 46 45.45 
23.00 – 24.90 ท้วม 26 27.5 
25,00 – 29.90  อ้วนระดับ 1 26 18 

 
 

 
   
แสดงข้อมูลแนวโน้ม (T - Trends)  
จากกราฟเป็นการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ดัชนีมวลกาย (BMI) พบว่าในปี 2565 บุคลากรมีค่าดัชนีมวลกาย 
(BMI) ภาพรวมที่สูงขึ้นกว่าปี 2564 เนื่องจาก มีการผันแปรจากจ านวนบุคลากร โดยในปี 2564 มีจ านวน 13 คน 
ในปี 2565 มีจ านวน 11 คน ท าให้ค่าเฉลี่ยที่ออกมาตามกราฟ คนท้วมมีแนวโน้มที่สูงขึ้น  
 
 
  
  
 

  

 

 

ความรู้ที่น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 
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เปรียบเทียบ 2 ปีดชันีมวลกายของบคุลากรศนูย์ความร่วมมือระหวา่งประเทศ
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1.แบบประเมินภาวะสุขภาพ (พัฒนาโดยส านักส่งเสริมสุขภาพ) 

2.สื่อประชาสัมพันธ์ส านักโภชนาการ 
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สรุปการตอบแบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 

ตารางคะแนนร้อยละการตอบแบบประเมิน 

คะแนน 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 
ร้อยละการตอบแบบ
ประเมิน 

60-64.99 65-69.99 70-74.99 75-79.99 80 
ขึ้นไป 

 

สว่นท่ี 1 ผู้ตอบแบบสอบถาม ทัง้หมด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

 แบง่เป็น เพศชาย   จ านวน 1 คน   และ เพศหญิง  จ านวน 10 คน 

สว่นท่ี 2 ความคิดเห็นและความพงึพอใจตอ่คณุภาพชีวิตการท างาน ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 

ซึง่ได้ท าการแทนคา่และแปลผลออกมาแล้วดงันี ้

1. การได้รับคา่ตอบแทนเพียงพอและยตุธิรรม    พบวา่ มีพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. สภาพการปฏิบตังิานนา่อยูน่่าท างานและสง่เสริมสขุภาพ พบวา่ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

3. ความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน    พบวา่ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

4. โอกาสในการพฒันาและใช้ความสามารถของบคุคล  พบวา่ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

5. การท างานร่วมกนัและความสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน   พบวา่ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

6. ประชาธิปไตยและความยตุิธรรมในการท างาน   พบวา่ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

phattanan.v
Rectangle
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7. สมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตสว่นตวั     พบวา่ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

8. ความภมูิใจในองค์กร     พบวา่ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  
  

 
หมายเหต ุ: คะแนนเต็ม 5.0 

 

จากกราฟ คา่คะแนนท่ีมากท่ีสดุคือ การท างานร่วมกนัและความสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน คือ บคุลากรเป็นท่ียอมรับของผู้ ร่วมงาน

ท่ีท างานมีบรรยากาศของความเป็นมิตร มีความอบอุ่นเอือ้อาทร ปราศจากการแบ่งแยก เป็นหมู่เหล่า บุคลากรศนูย์ความ

ร่วมมือระหว่างประเทศได้รับการยอมรับและมีโอกาสปฏิบตัิสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน พบว่า บคุลากรของ ศรป. มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสดุ 

                ค่าคะแนนท่ีน้อยท่ีสุดคือ การได้รับค่าตอบแทนเพียงพอและยุติธรรม คือการท่ีผู้ปฏิบตัิงานได้รับค่าจ้าง เงินเดือน 

คา่ตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ อย่างเพียงพอกบัการมีชีวิตอยู่ได้ตามมาตรฐานท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป และต้องเป็นธรรม

เม่ือเปรียบเทียบกบังาน หรือองค์กรอ่ืนๆ พบวา่บคุลากรของ ศรป. พงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

สว่นท่ี 2 แนวโน้มท่ีจะท างานกบัหนว่ยงานตอ่ไป 

 พบวา่บคุลากรศนูย์ความร่วมมือระหวา่งประเทศมีแนวโน้มท่ีท างานกบัหนว่ยงานตอ่ไปแนน่อน 

 

         ผู้จดัท า พทัธนนัท์ วงัเสนา 

นกัวิชาการพสัด ุ
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แบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตในการท างานของ ศรป .



หน้าท่ี 1
3/2/2022 

แนวทางการปฏิบัติสาํหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชือ้จากไวรัสโควิด -19 

1. ประเมินตนเอง จากพฤติกรรมเส่ียง

ระดับความ

เส่ียง 
พฤติกรรม 

แนวทางปฏิบัติ 

สาํหรับผู้ รับวัคซีน 

ครบ 3 เข็มขึน้ไป 

แนวทางปฏิบัติ 

สาํหรับผู้ รับวัคซีน 

ตํ่ากว่า3 เข็ม 

เสี่ยงตํ่า • สวมหน้ากากตลอดเวลาทัง้สอง

ฝ่าย

• อยูห่า่งจากผู้ติดเชือ้/ ผู้ ใกล้ชิดผู้ติด

เชือ้ มากกวา่ 2 เมตร

• อยู่บ ริเวณที่ ปิดร่วมกับผู้ ติดเชือ้

น้อยกวา่ 30 นาที

• ทํางานปกติ

• สังเกตตนเอง 10 วัน  (นับรวม

วันหยุดราชการ)

• หากมีอาการตรวจ ATK ทนัที

• ปฏิบัติตนตามมาตรการ DMHTT

อยา่งเคร่งครัด

• ทํางานปกติที่สํานักงาน (WFO) *ไม่

รับประทานอาหารและ ไม่ใช้อุปกรณ์

ร่วมกบัผู้ อ่ืน*

• สังเกตตนเอง 10 วัน  (นับรวม

วันหยุดราชการ)

• ตรวจ ATK วนัที่ 5 หรือเม่ือมีอาการ

• ปฏิบัติ ตนต ามมา ตรการ  DMHTT

อยา่งเคร่งครัด

เ สี่ ย ง ป า น

กลาง 

• ไม่สวมหน้ากากตลอดเวลาทัง้สอง

ฝ่าย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่เกิน 5

นาที

• อยูห่า่งจากผู้ติดเชือ้/ ผู้ ใกล้ชิดผู้ติด

เชือ้ มากกวา่ 2 เมตร

• อยู่บ ริเวณที่ ปิดร่วมกับผู้ ติดเชือ้

น้อยกวา่ 30 นาที

• สมัผัสหรือใช้อปุกรณ์ร่วมกับผู้ติดเชือ้

/ผู้ ใกล้ชิดผู้ติดเชือ้

• ทํางานปกติที่สํานักงาน (WFO) *ไม่

รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร แ ล ะ  ไ ม่ ใ ช้

อปุกรณ์ร่วมกบัผู้ อ่ืน*

• สังเกตตนเอง 10 วัน  (นับรวม

วันหยุดราชการ)

• ตรวจ ATK วนัที่ 5 หรือเม่ือมีอาการ

• ปฏิบัติตนตามมาตรการ DMHTT

อยา่งเคร่งครัด

• ทํางานที่บ้าน (WFH) 7 วนั (นับรวม

วันหยุดราชการ) *บุคคลในบ้านได้

วบัวคัซีนครบทุกคน ,มีพืน้ที่แยกผู้ ติด

เชือ้จากผู้สมัผสัเสี่ยง* /

• ตรวจ ATK วนัที่ 5 หรือเม่ือมีอาการ

• สังเกตตนเองต่ออีก 3 วัน (นับรวม

วันหยุดราชการ)และยงัคง WFH

• ปฏิบัติ ตนต ามมา ตรการ  DMHTT

อยา่งเคร่งครัด

เสี่ยงสงู • ไม่สวมหน้ากากตลอดเวลาทัง้สอง

ฝ่าย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เกิน 5

นาที

• อยูห่า่งจากผู้ติดเชือ้/ ผู้ ใกล้ชิดผู้ติด

เชือ้ มากกวา่ 2 เมตร

• อยู่บ ริเวณที่ ปิดร่วมกับผู้ ติดเชือ้

มากกวา่ 30 นาที

• งานที่บ้าน (WFH) 7 วนั (นับรวม

วันหยุดราชการ) *บคุคลในบ้านได้

วับวัคซีนครบทุกคน ,มีพืน้ที่แยกผู้

ติดเชือ้จากผู้สมัผสัเสี่ยง*

• สงัเกตตนเองต่ออีก 3 วนั  (นับรวม

วันหยุดราชการ) และยงัคง WFH

• ปฏิบัติตนตามมาตรการ DMHTT

อยา่งเคร่งครัด

• ยื่นผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชม.

เ ม่ื อ ก่ อ น เ ข้ า ม า ป ฏิ บัติ ง า น  ณ

สํานกังาน

• Home Quarantine (กักตวั) 7 วนั(นับ

รวมวันหยุดราชการ) /ตามคําสั่ง

แพทย์ *ไมต้่องทํางาน= ลาป่วย*

• สงัเกตตนเองต่ออีก 3 วัน  (นับรวม

วันหยุดราชการ) โดยทํางานที่บ้าน

WFH

• ตรวจ ATK

-ครัง้ที1่ วนัที่ 5หลงัจากสมัผสัผู้ติดเชือ้

ครัง้สดุท้าย

-ครัง้ที่ 2 วันที่ 10หลังจากสัมผัสผู้ ติด

เชือ้ครัง้สดุท้าย

- ตรวจทนัทีเม่ือมีอาการ

• ยื่นผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชม.

เ ม่ื อ ก่ อ น เ ข้ า ม า ป ฏิ บั ติ ง า น  ณ

สํานกังาน
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หน้าท่ี 2 
3/2/2022 

ระดับความ

เส่ียง 
พฤติกรรม 

แนวทางปฏิบัติ 

สาํหรับผู้ รับวัคซีน 

ครบ 3 เข็มขึน้ไป 

แนวทางปฏิบัติ 

สาํหรับผู้ รับวัคซีน 

ตํ่ากว่า3 เข็ม 

เสี่ยงสงูสดุ • สัมผัสสารคัดหลังทัง้ทางตรง /

ทางอ้อมของผู้ติดเชือ้ 

• สัมผัสใกล้ชิดผู้ ติดเชือ้ที่ มีอาการ 

(ผู้ ป่วย) 

• Home Quarantine (กักตัว) 7 วัน  

(นับรวมวันหยุดราชการ) /ตาม

คําสั่งแพทย์ *ไม่ต้องทํางาน=ลา

ป่วย*  

• สงัเกตตนเองต่ออีก 3 วนั  (นับรวม

วันหยุดราชการ) โดยทํางานที่บ้าน 

WFH 

• ตรวจ ATK 

-ครัง้ที่1 วนัที่ 5หลงัจากสมัผัสผู้ติด

เชือ้ครัง้สดุท้าย 

-ครัง้ที่ 2 วันที่ 10หลังจากสัมผัสผู้

ติดเชือ้ครัง้สดุท้าย 

- ตรวจทนัทีเม่ือมีอาการ 

• ยื่นผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชม. 

เ ม่ื อ ก ลับ เ ข้ า ม า ป ฏิ บัติ ง า น  ณ 

สํานกังาน 

 

• Home Quarantine (กักตัว) 7 วัน 

(นับรวมวันหยุดราชการ)  /ตาม

คําสัง่แพทย์ *ไมต้่องทํางาน=ลาป่วย*  

• สงัเกตตนเองต่ออีก 3 วัน  (นับรวม

วันหยุดราชการ) โดยทํางานที่บ้าน 

WFH  

• ตรวจ ATK 

-ครัง้ที1่ วนัที่ 5หลงัจากสมัผสัผู้ติดเชือ้

ครัง้สดุท้าย 

-ครัง้ที่ 2 วันที่ 10หลังจากสัมผัสผู้ ติด

เชือ้ครัง้สดุท้าย 

- ตรวจทนัทีเม่ือมีอาการ 

• ยื่นผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชม. เม่ือ

กลบัเข้ามาปฏิบตัิงาน ณ สํานกังาน 

 

 

2. การปฏิบัติตน 

2.1 กรณี ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตัง้ (WFH)  

• บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตัง้ WFH ด้วยเป็นผู้สัมผัสเส่ียงสูง เส่ียงสูงสุด ให้ปฏิบัติตามหนังสือ 

กรมอนามยัที่ สธ 0902.05/ว2619 ลงวนัที่ 16 เมษายน 2564 รายละเอียดคลิ๊ก   

• ให้เร่ิมปฏิบตัิงานเวลา 08.30 น.หยดุพกัเวลา 12.00 น.ถึงเวลา 13.00 น. และสิน้สดุการปฏิบตัิงานในเวลา 16.30 

• ให้ส่งรายงานผลการปฏิบตัิงานทนัที เม่ือกลบัมาปฏิบตัิงาน ณ สํานักงาน หรือรายงานเม่ือภารกิเสร็จสิน้ เสนอต่อผู้บงัคบับญัชา

ตามลําดบั 

• หากมีความจําเป็นผู้บงัคบับญัชาสามารถเรียกตัวกลับมาปฏิบัติงานที่สาํนักงานได้ทนัท ี

• ยื่นผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชม. เม่ือกลบัเข้ามาปฏิบตัิงาน ณ สํานกังาน 

2.2 กรณี เดินทางไปยังสถานที่เส่ียง / พืน้ที่ต่างจังหวัด (สถานที่จัดงานจัดกิจกรรมมีผู้ คนแออัด หรือพืน้ที่นอกเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล)  โดยพาหนะสว่นตวั  /ขนสง่สาธารณะ (เคร่ืองบิน รถทวัร์ เป็นต้น) 

1. ให้ประเมินตนเองตามตารางข้างต้น 

2. เม่ือกลบัมาจากพืน้ที่ดงักลา่วให้ตรวจ ATK และแจ้งผลมายงัหน่วยงาน 

3. ให้สงัเกตอาการ และปฏิบตัิงาน WFH  3 วัน  (นับรวมวันหยุดราชการ)  โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1 

4. ยื่นผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชม. เม่ือกลบัเข้ามาปฏิบตัิงาน ณ สํานกังาน 

2.3 กรณีเป็นผู้ติดเชือ้ (ผู้ ป่วย)   

1. แจ้งtime line เพ่ือเป็นประโยชน์ในประเมินความเสี่ยงของบคุลากรในหน่วยงาน 

2. ให้รายงานข้อมลู ตามแบบรายงานผู้ติดเชือ้ กรมอนามยั ให้งานการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ 1. ประเภทบุคลากร 2. เพศ 3. อาย ุ(ปี) 4. 

ความเสี่ยง(พท.&สมัผสัผู้ติดเชือ้) 5. วนัที่สมัผสัความเสี่ยง 6. วนัที่ทราบผล (ติดเชือ้-บวก) 7. การรักษา 8. จํานวนผู้สมัผัส เสี่ยงสงู 9. ผลตรวจ

ผู้สมัผสั 10. ผู้ติดเชือ้รับวคัซีนแล้ว เข็มที่........  

3. ยื่นผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชม. เม่ือกลบัเข้ามาปฏิบตัิงาน ณ สํานกังาน 

somphrasong.p
Textbox

https://drive.google.com/file/d/1Z3wE2pD_WEjivarvSwKjJqc2zDsWUYLG/view?usp=sharing
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