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รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี6/2565 

ในวันท่ี 31 มีนาคม 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. นางสาวสุพัตรา ทางาม   เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  

5. นายพศิน พิริยหะพันธุ    นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

6. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ   

7. นางสาวมนสินี น้ําจันทร  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

8. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย   นักวิเทศสัมพันธ                     

9. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

10. นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ  นักวิชาการคอมพิวเตอร  

11. นางสาวพัทธนันท วังเสนา   นักวิชาการพัสดุ 

12. นายรังสรรค พันธจบสิงห  พนักงานขับรถยนต                  

13. นางสาวสมประสงค ภาผล   นักจัดการงานท่ัวไป                      เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม - 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

1.1 การประชุมกรมอนามัยครั้งท่ี 6/2565 ในวันท่ี 8 มีนาคม 2565 ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ  

มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) อธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม แจงใหท่ีประชุมทราบดังนี้ 

- การจัดกิจกรรมวันสถาปนากรมอนามัย และการคัดเลือกคนดีศรีอนามัย มี 3 ขอคิด ดังนี้ 1) 

3 หัว ไดแก หัวคิด หัวโขน หัวใจ 2) 3 ค. ไดแก ครองตน ครองคน ครองงาน และ 3) 3 ส. ไดแก สืบ ศาสตร 

สงทอด โดยขอใหนําขอคิดดังกลาวฯ มาดําเนินงานและถายทอดตอไป 

- หนวยงานเตรียมสื่อสาร ประชาสัมพันธ 3 วัน ในชวงเดือนเมษายน 2565 ในสวนท่ีเก่ียวของ

กับงานกรมอนามัย ไดแก วันอนามัยโลก วันสงกรานต วันผูสูงอายุ 

(2) ผูอํานวยการกองคลัง รายงานภาพรวมผลการเบิกจายงบประมาณ ขอมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 

2565 จากระบบ GFMIS มติท่ีประชุม ทุกหนวยงานตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณ และเรงใชจาย

งบประมาณใหไดอยางนอย 50% สวนการกอสรางหากไมทัน ตองแจงกองคลังลวงหนา 

(3) เลขานุการกรม ชี้แจงการสื่อสารภายในกรมอนามัย ผาน 7 ชองทาง ประกอบดวย หนังสือเวียน 

เสียงตามสาย เว็บไซต Facebook บอรดประชาสัมพันธ โทรศัพท E – mail โดยขอความรวมมือหนวยงาน 

ห า ก มี กิ จ ก ร ร ม ส าม า ร ถส ง รู ป ภ า พ กิ จ ก ร ร ม พ ร อ ม คํ า บ ร ร ย า ย  ห รื อ ลิ ง ค เ พ จ  ผ า น เ ว็ บ ไ ซ ต 

https://dlink.me/6Wos7 หรือสแกน QR CODE เพ่ือนําข้ึนหนาเว็บเพจกรมอนามัย ในการสื่อสาร 

https://dlink.me/6Wos7
https://dlink.me/6Wos7
https://dlink.me/6Wos7
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ประชาสัมพันธกิจกรรมของกรมอนามัย และชวยกด LIKE กดแชร กดติดตาม และเพ่ิมเพ่ือน เพ่ือสรางการรับรู

และเผยแพรผลการดําเนินงานในภาพรวมตอไป 

(4) ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี นําเสนอมาตรการ Work From Home และแนวทางการปฏิบัติ

เม่ือมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับบุคลากรกรมอนามัย โดยแบงเปนพฤติกรรมเสี่ยงต่ํา 

เสียงปานกลาง เสี่ยงสูง และเสี่ยงสูงสุด รวมถึงจํานวนการรับวัคซีน ซ่ึงท่ีประชุมเห็นวา ควรปรับแยกพฤติกรรม

เสี่ยงต่ํา กับเสี่ยงสูง ใหสอดคลองกับมาตรการของกรมการแพทย เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2565 และตามหนังสือสั่ง

การของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหหนวยงานสวนกลาง Work From Home รอยละ 50 

จึงควรกําหนดเปนมาตรการของกรมอนามัยตอไป ท้ังนี้ ประธานการประชุม ใหกองการเจาหนาท่ีกําหนด

แนวทางมาตรการ Work From Home ใหชัดเจน และใหปรับมาตรการตามขอเสนอ พรอมท้ังแจงเวียนอีก

ครั้ง 

(5) เลขานุการกรม แจงวา กรมอนามัยไดรับโลประกาศเกียรติคุณ การสื่อสารขอมูลขาวสารดีเดน 5 ป

ซอน (โลทอง) เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2564 จากสํานักนายกรัฐมนตรี 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี

5/2565  เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 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 รายงานวาไดดําเนินการ 

(1) เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2565 บันทึกผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดําเนินงาน จํานวน 6 โครงการ ซ่ึงมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 

537,060.35 บาท คิดเปนรอยละ 60.72 ของฐานวงเงินงบประมาณภาพรวม (1,008,500 บาท*ยืมกองการ

เจาหนาท่ี.และกลุมพัฒนาระบบบริหาร) เขาสูระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department 

Operation Center : DOC) พรอมเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงานเรียบรอยแลว) รายละเอียดตามดาวน

โหลด   

(2) แจงสถานะผลการดําเนินงานตามแผนฯ เคลื่อนไหว ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 มีผลการเบิกจาย

สะสมจํานวน 578,560.35 บาท คิดเปนรอยละ 65.41 ของวงเงินงบประมาณภาพรวมท่ีไดรับจัดสรรท้ังป 

(884,000 บาท)  

(3) แจงวงเงินงบประมาณท่ีหนวยงานไดรับโอนจากกรมอนามัยเพ่ือใชดําเนินงานตามแผนฯ ในไตร

มาสท่ี 3 จํานวน 216,125 บาท ซ่ึงจํานวนเงินท่ีรับจัดสรรต่ํากวาแผนท่ีวางแผน เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2565/pay2565-Mar2022.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2565/pay2565-Mar2022.pdf
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ใหสอดคลองกับแผนฯ หนวยงานจึงมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2565 ประจํารอบไตร

มาสท่ี 2 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2565 รายละเอียดตาม ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดําเนินงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

(ขอมูล 31 มีนาคม 2565) 

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวา ผลการเบิกจายสะสม แบงตามประเภทรายงบ พบวามีเฉพาะ 

งบดําเนินงาน ท่ีมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 579,829.35 บาท คิดเปน 64.64  % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ี

ไดรับจัดสรร (896,980.00 บาท รับรูยอดรวมท่ียืมจากกลุมพัฒนาระบบบริหาร) ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกรม

อนามัยกําหนด (442,250.00 บาท=50%) มียอดผูกพัน จํานวน 8,161.25 บาท คิดเปน 0.91 % ของวงเงิน

งบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร สงผลใหมียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จํานวน 308,989.40 บาท คิดเปน

34.45  % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร (896,980.00 บาท) และเพ่ือใหเปนไปตามมาตรการสําคัญ

ประเมินผลคะแนนตามตัวชี้วัด 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ กรมอนามัยกําหนดเปาหมายงบ

ดําเนินงานคาใชจายในการฝกอบรมประชุมสัมมนา ไตรมาสท่ี 1 เบิกจายไมนอยกวารอยละ 50 คิดเปนเงิน

จํานวน 448,490.00 ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรร 896,980.00 บาท ปจจุบันมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 

434,960.05บาท คิดเปน 48.49 % รายละเอียดตามเอกสารแนบ1 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา - 

5.1 ติดตามผลการดําเนินงาน ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประกอบดวย 

5.1.1 นโยบายสําคัญ เรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสาย

วิชาการ (Core Function) 

5.1.1.1 ตัวชี้วัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพ่ือนําไปสูการ

เปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

นายพศิน พิริยหะพันธ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ  แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 5/5 คะแนน และ

รายงานขอมูลสําหรับนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC วาไดจัดทํา (1) ผลการทบทวนการวิเคราะห

สถานการณของตัวชี้วัดของชุดขอมูล (Data set) และความรูท่ีนํารายการขอมูลมาใชประโยชน (2) ผลการ

ทบทวนวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (3) ผลการทบทวนทําเนียบผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน

เสีย (4) เอกสารทบทวนมาตรการ/ประเด็นความรู/แนวทางการดําเนินงาน (5) ผลการทบทวนการขับเคลื่อน

การดําเนินงานระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) (6) เอกสารทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของ

ระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) และ (7) รายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตาม 

คํารับรองฯ ประจําเดือน  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.1.2 ตัวชี้วัดท่ี 1.39 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรม

อนามัยใหสามารถดําเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/action-plan/improve-the-action-plan65-4.pdf
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นางสาวมนสินี น้ําจันทร แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 5/5 คะแนน และรายงานวาในเดือน มีนาคม 

2565 ไดดําเนินการท้ังหมด 4 กิจกรรม ไดแก (1) วิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัด - โดยไดจัดทําผลการ

วิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัดของรอบ 5 เดือนแรกท่ีผานมา (2) กําหนดมาตรการและประเด็นความรูท่ี

ใหแกผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด - โดยมีการทบทวนมาตรการและ

ประเด็นความรูท่ีใหแกผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย (3) จัดทําแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด - โดย

มีการทบทวนแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานสําหรับรอบ 5 เดือนหลัง และ (4) รายงานการติดตามการ

ดําเนินงานตามคํารับรองฯ ประจําเดือน มีนาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.1.3 ตัวชี้วัดท่ี 1.40 ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลความรวมมือระหวาง

ประเทศของกรมอนามัย 

นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 5/5 คะแนน 

และรายงานขอมูลสําหรับนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC วาไดจัดทํา (1) ผลการวิเคราะห

สถานการณของตัวชี้วัด และความรูท่ีนํามาใชประกอบการวิเคราะห (2) ผลการวิเคราะหผูรับบริการและ ผูมี

สวนไดสวนเสียเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัด (3) ทําเนียบผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย (4) มาตรการเพ่ือการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับกลยุทธ PIRAB (5) ประเด็นความรูท่ีใหแกผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสีย เพ่ือการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด (6) แผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด และ (7) 

รายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ประจําเดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2 ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 

5.1.2.1 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความ

ตอเนื่อง (BCP)  

นางสาวสุพัตรา ทางาม แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 5/5 คะแนน และรายงานเสนอขอมูลสําหรับ

นําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC รอบ 5 เดือนหลัง ไดแก (1) ผลการวิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัด 

(2) กําหนดมาตรการ และประเด็นความรูท่ีใหแกผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียใหสอดคลองกับ PIRAB (3) 

แผน/ผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและรายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯประจําเดือน  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5  

นางจารุมน บุญสิงห รายงานวาสําหรับเกณฑการประเมินรอบ 5 เดือนหลัง ขอ 1.3 กําหนดใหมี

เอกสารสรุปการสื่อสารแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของหนวยงาน 

และภาพถายเปนหลักฐานเชิงประจักษ ตามเอกสารแนบ 4 (ใสไฟล PDF ในรายการขอมูลท่ีนํามาใชท่ีระบบ

DOCรายงานคํารับรองการปฏิบัติราชการ) ท้ังนี้ นางสาวสุพัตรา ทางาม และนางจารุมน บุญสิงห ไดสื่อสารแผน

ดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของ ศรป.ในเวทีการประชุมศูนยความรวมมือ
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ระหวางประเทศประจําเดือน ครั้งท่ี 6/2565 เม่ือวันท่ี 31 มี.ค. 65 โดยมีบุคลากรของ ศรป. เขารวมประชุม

ครบทุกคน ซ่ึงเปนองคประกอบของคณะทํางานบริหารความตอเนื่องของ ศรป. โดยมี ผอ.ศรป. ในฐานะ

ประธานคณะทํางาน เปนประธานการประชุมดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องสําหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity 

Plan : BCP) ของ ศรป. ประกอบดวย 12 ขอ รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดท่ี 2.1 โดยนําข้ึนเว็บไซต

และรายงานในระบบเรียบรอยแลวสามารถดูขอมูลไดท่ี 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 ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางานมี

ชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

นางสาวพัทธนันท วังเสนา รายงานวา ตัวชี้วัดท่ี 2.2 มีผลคะแนนในรอบ 5 เดือนแรก ได 4.20 คะแนน 

สืบเนื่องมาจาก ไมไดรับคะแนนเพ่ิมในการขออุทธรณ คะแนน HWP.และ 5ส. อีกท้ัง คาBMI ของบุคลากรเม่ือ

เทียบกับป 64 นอยลง สงผลใหคะแนนตัวชี้วัดนั้นไมไดเต็ม5 ในรอบ 5 เดือนหลัง จึงไดมีการทบทวนการ

ดําเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก เพ่ือปรับแผนปฏิบัติการและมีบางกิจกรรมท่ีมีเพ่ิมข้ึนมา เชน กิจกรรมกาวทาใจ 

Season 4 ผูบริหารหนวยงาน ไดสรางบรรยากาศและกระตุนเจาหนาท่ีทุกคนใหมีสวนรวม โดยมีรางวัลจูงใจ

คือนาฬิกาสมารทวอทช (Smart Watch) ใหแกผูท่ีสงผลกิจกรรมทางกาย ออกกําลังกาย ท่ีมีแตมมากท่ีสุด ซ่ึง

ประกาศผลเม่ือสิ้นสุดโครงการในวันท่ี  11 พ.ค. 2565 ดําเนินการทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการพัฒนา

สถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace 

Happy for Life)ประจําป พ.ศ. 2565 ท้ังนี้คณะทํางานพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยูฯ ของศรป. ขอเสนอ

ขอมูลรายงานตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนหลังเพ่ือนําเขาระบบ DOC ภายใน10 เม.ย. 65 ตามท่ีเจาภาพตัวชี้วัด

กําหนด ประกอบดวย  

ระดับท่ี 1 Assessment การทบทวนการดําเนินงานของ 5 เดือนแรกเพ่ือปรับแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้  

1.1) ผลการวิเคราะหสถานการณสถานรอบ 5 เดือนแรก ผลผลิต/ผลลัพธของการดําเนินงานและ

ความรูท่ีนํามาใชประกอบการวิเคราะห (1.1.1) ผลการวิเคราะหท่ีทํางานนาอยูนาทํางานฯ (1.1.2) ผลการ

วิเคราะหสถานการณสุขภาพ (1.1.3) ผลการวิเคราะหสถานการณขอมูลคุณภาพชีวิตของบุคลากร 1.2) ผลการ

วิเคราะหผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียฯ 1.3) ทําเนียบผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียฯ  

ระดับท่ี 2 Advocacy/Intervention 2.1.ทบทวนมาตรการ PIRAB 2.2ประเด็นความรูใหแก

ผูรับบริการ  

ระดับท่ี 3. Management and Governance มีการทบทวนและจัดทําแผนการพัฒนาสถานท่ีทํางาน 

นาอยูฯ มีการติดตามประเมินผล มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP 3.1) แผนปฏิบัติการฉบับปรับปรุง 3.2) มี

รายงานการติดตามตัวชี้วัดทุกเดือน 3.3) มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP  

และในการประเมินตัวชี้วัดระดับ 5 Outcome นั้นใหใชกิจกรรม HWP.ระดับดีมาก คือ กิจกรรมการ

ประเมินภาวะโภชนาการและกิจกรรมทางกาย/ออกกําลังกาย รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

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
phattanan.v
Rectangle
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5.1.2.3 ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  

นางสาวสมประสงค ภาผล แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 5/5 คะแนน และคณะกรรมการ

ติดตามเรงรัดการเบิกจายฯ ขอเสนอขอมูลเพ่ือนําเขาระบบ DOC ภายใน10 เม.ย. 65 ตามท่ีเจาภาพตัวชี้วัด

กําหนด ไดแก (1) ระดับท่ี 1 Assessment วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจายงบประมาณ (ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 3 ปยอนหลัง และ5เดือนท่ีผานมาของปงบประมาณ2565 และกําหนดองคความรูท่ีนํามาใชในการ

เบิกจายงบประมาณ (2) ระดับท่ี 2 Advocacy/Intervention กําหนดมาตรการเพ่ือการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานเบิกจายงบประมาณ และประกาศเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงาน ใชแนวทาง PIRAB บาง

ตัว และมีประเด็นความรูท่ีสื่อสารใหกับบุคลากรภายในหนวยงาน หรือผูมีสวนไดสวนเสีย (3) ระดับท่ี 3 

Management and Governance จัดทําแผนการขับเคลื่อนมาตรการ (4) ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (5) ทบทวน SOP การเบิกจาย

งบประมาณ (6) สื่อสารประเด็นความรูภายใตมาตรการท่ีกําหนดใหแกบุคลากรในหนวยงานรวมรับรู (7) 

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

ประจําป พ.ศ. 2565 รอบ5เดือนหลัง ครั้งท่ี 1 เดือนมี.ค.65 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

มติท่ีประชุม รับทราบและอนุมัติตามท่ีคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายฯเสนอ 

5.1.2.4 ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)  

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 5/5 คะแนน และรายงานความคืบหนา

ของการดําเนินการการเตรียมตัวการเขารวมประกวดผลงาน Go Aboard Flow โดยผูรับผิดชอบไดบรรยายใน

การจัดทํารูปแบบชุดขอมูลความรูท่ีเก่ียวของกับการเดินทางไปราชการ ณ ตางประเทศในรูปแบบFlow Chart

ใหม ในชวงการแพรระบาดของCOVID-19ผานเว็บไซตของศูนยความรวมมือระหวางประเทศแตยังตองมีการ

ปรับปรุงใหมีสิทธิภาพข้ึนตอไป อีกท้ังเพ่ือใหเจาหนาท่ีในหนวยงานรับทราบและใหขอเสนอแนะของการจัด

ความรูชุดนี้ตอไป  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.5 ตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางสาวปนอนงค เครือซา และนางสาวศิรินันต ทุนทรัพย แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 4.2/5 

คะแนน และนําเสนอขอมูลสําหรับนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC 5 เดือนหลัง ไดแก (1) รายงาน

การวิเคราะหชองวาง (GAP) ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน รอบ 6 เดือนแรก  

ท่ีทําใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2565 ไมบรรลุเปาหมาย (2) กําหนดมาตรการเพ่ือการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยใชกลยุทธ PIRAB เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนฯ (3) 

แผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง  (4) ผลการดําเนินงานตามแผน และผลการประชุม 

อบรม สัมมนาของหนวยงาน ในไตรมาสท่ี 3 และมีการรายงานผลผลิตของกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการใน

ระบบ DOC4.0 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 
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มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.6 ตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

นา งจ า รุ มน  บุ ญสิ ง ห  ปฏิ บั ติ ห น า ท่ี หั ว หน า กลุ ม วิ เ ท ศสั ม พั น ธ  แ ล ะ  น า งส า ว มน สิ นี  

น้ําจันทร นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ ไดแจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก คือ 5 คะแนน และรายงานวาการดําเนินงานกิจกรรมใน

รอบ 5 เดือนแรกเปนตามแผนการขับเคลื่อนครบทุกกิจกรรม สําหรับผลการดําเนินงานกิจกรรมในเดือนมีนาคม 

2565 ดําเนินการดังนี้ 

1) สื่อสารแจงเวียนใหบุคลากร ศรป. รับทราบผลการประเมินการรับรูของหนวยงานตามแบบวัดการ

รับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) เปนการ

ประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอหนวยงานตนเอง รายละเอียดตามเอกสารแนบ10 

2) กําหนดจัดประชุมทีมผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 2.6 ในวันท่ี 4 เมษายน 2565 เพ่ือวิเคราะห ทบทวน

สถานการณปญหาการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของศูนยความรวมมือระหวางประเทศและ 

วิเคราะห Gap จากผลการประเมินการรับรู IIT ของ ศรป. ซ่ึงจะนําสรุปการประชุมข้ึนเว็บไซต ศรป. ตอไป 

3) สําหรับการขับเคลื่อนตัวชี้วัดท่ี 2.6 รอบ 5 เดือนหลัง เกณฑการประเมินระดับท่ี 1-3 จะประเมินใน

รูปแบบเดียวกับ 5 เดือนแรก ดังนี้  (3.1) มีรายงานการประชุมวิเคราะหทบทวนสถานการณ (3.2) มีรายงานผล

การวิเคราะห Gap (3.3) มีมาตรการ รอบ 5 เดือนหลัง และเอกสารสรุปประเด็นความรูแก C/SH (3.4) มี

แผนการขับเคลื่อน และรายงานการกํากับติดตามตัวชี้วัด นําข้ึนเว็บภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 

4) เกณฑการประเมินในระดับท่ี 4 : Output มีผลผลิตตามแผนการดําเนินงานและมาตรการท่ีกําหนด 

รอยละของผลการดําเนินงานตามแผนรอบ 5 เดือนหลัง 

5) เกณฑการประเมินในระดับท่ี 5 : Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด (5.1) ประเมินการเปดเผยขอมูล

สาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงานตามหลักเกณฑ OIT (คาน้ําหนักรอยละ 70) (5.2) ประเมินระดับการรับรู

การดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน IIT ของหนวยงาน (คาน้ําหนักรอยละ 30) 

ท้ังนี้ จะรายงานผลการดําเนินงานในระบบ DOC ภายในเวลาท่ีกําหนดตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.2 วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจายจากขอ 4.2 เพ่ือกําหนดมาตรการ หรือแนวทาง ติดตามเรงรัด

การเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ 2565 

ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

พบวาสถานการณการเบิกจายงบประมาณ ดังท่ีปรากฏในวาระท่ี 4 ขอ 4.2 คณะกรรมการติดตาม

เรงรัดการเบิกจายฯ จึงเสนอมาตรการเรงรัดการเบิกจาย ดังนี้ (1) ผูบริหาร กํากับ ติดตามเรงรัดให

ผูรับผิดชอบโครงการปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไวผานการประชุมประจําเดือนของหนวยงาน (2).ปรับแผนการ

ดําเนินงานตามรอบไตรมาสและปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมใหสอดคลองกับสถานการณการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เรงรัดผูรับชอบหลักดําเนินการจัดทําอนุมัติ

จัดสงตอใหงานการเงินดําเนินการยืมเงินลงคลังเพ่ือตัดยอดเบิกจายภายในเดือนท่ีกําหนดตามแผน ท้ังนี้ เดือน

เม.ย.65 กรมอนามัยกําหนดเปาหมายผลการเบิกจายสะสมไวท่ี 58 % คิดเปนเงินจํานวน 513,010.00 บาท 
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ของวงเงินงบประมาณภาพรวม (รวมยืม กพร.) จํานวน 896,980.00 บาท หากพิจารณาจากงบประมาณท่ี

ไดรับโอนในมือจํานวนท้ังสิ้น 670,855.00 บาท หักยอดเบิกจายสะสมจํานวน 579,829.35 บาท หักกันเงินPO 

จํานวน 8,161.25 บาท หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนตเดือนเม.ย.- ก.ค. จํานวน 49,920.00 บาท ดังนั้น

เงินคงเหลือสําหรับดําเนินงานในไตรมาส 3 จํานวน 32,944.40 บาท กรณีเงินไมเพียงพอสําหรับดําเนิน

กิจกรรมตามแผนฯ คณะกรรมการฯเสนอใหบริหารจัดการดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินทดรองราชการของ

หนวยงานไปพลางกอนภายใตวงเงินคงเหลือ 94,110.00 บาท 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบใหดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการใหยอดเบิกจายใกลเคียงกับ

เปาหมายของกรมอนามัยมากท่ีสุด 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

6.1 รายงานผลการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยองคกร (COVID Free setting) 

สําหรับ สํานักงานและองคกรของหนวยงานภายในกรมอนามัย โดยกรมอนามัยจะสุมประเมินรับรองการปฏิบัติ

ตามมาตรการในชวงเดือน มี.ค. 65 

นางสาวสมประสงค ภาผล นักจัดการงานท่ัวไป รายงานวางานการเจาหนาท่ีศรป.ไดดําเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยองคกร (COVID Free Setting) สําหรับองคกรเรียบรอย

แลว และไดรับใบประกาศรับรองผานเกณฑมาตรฐานฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.2 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6เดือนแรก 

นางสาวสมประสงค ภาผล นักจัดการงานท่ัวไป รายงานวาคณะทํางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนย

ความรวมมือระหวางประเทศ ไดจัดทํารายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6เดือนแรก

และสงกองการเจาหนาท่ีภายในวันท่ี 31 มี.ค. 2565 เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 12 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.3 วิเคราะหผลการประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และการ

ประเมินสุขภาวะ องคกรภาครัฐ (Happy Public Organization Index: HPI) ประจําป 2565 โดยใชขอมูล

จากระบบท่ีปดรับการตอบแบบประเมินเม่ือวันท่ี 28 ก.พ.65 

นางสาวสมประสงค ภาผล นักจัดการงานท่ัวไป รายงานวาคณะทํางานการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู 

นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิต ความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life) ฯ ได

จัดทํารายงานวิเคราะหผลการประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และการ

ประเมินสุขภาวะ องคกรภาครัฐ (Happy Public Organization Index: HPI) ประจําป 2565 รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ 13 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.4 ทบทวนแนวทางปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ี ศรป. ใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติสําหรับ

บุคลากรกรมอนามัย ท่ีสัมผัสติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับลาสุด ท่ีสธ 0902.05/ว2005 ลงวันท่ี 18 มี.ค. 65 
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ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติสําหรับบุคลากรศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ ในการปฏิบัติงานท้ังในและนอกสถานท่ีตั้งและการปฏิบัติตนกรณีพบเชื้อ ใหสอดคลอง

กับมาตรการกรมอนามัยลาสุด โดยกําหนดใหทุกคนตองแสดงผลตรวจATK ท่ีไมพบเชื้อ กอนเขาปฏิบัติงานทุก

ครั้ง เม่ือกลับจากพ้ืนท่ีเสี่ยงหรือพ้ืนท่ีตางจังหวัด รวมถึงสังเกตอาการตนเองหากไมพบเชื้อใหมาปฏิบัติงาน

ตามปกติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 14 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ปดประชุมเวลา 14.00 น. 

 

 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอํานวยการ 



เอกสารแนบ 7 
รายงานการตดิตามผลการขบัเคลือ่นการด าเนนิงาน 

ตัวชีว้ดัที ่2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน มชีวีติชวีา และเสรมิสรา้งคณุภาพชวีติ 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดอืนหลัง) 

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 

 

2 ครัง้ พ . ย .  64- 
ม.ีค.65 

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) 

ครัง้ที ่1 คลิ๊กทีน่ี่ 

ครัง้ที ่2 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 
 ม.ีค.65 คลิ๊กทีน่ี ่

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 
 ม.ีค.65 คลิ๊กทีน่ี ่

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 
 ม.ีค.65 คลกิทีน่ี ่

5. จัดท าแผนปฏบิตักิาร การพฒันา
สถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน ฯ 
 

2 ครัง้ พ . ย . 6 4 
และ ม.ิย.65 

Partnership  พ.ย.64 คลิ๊กทีน่ี ่
 ม.ีค.65 คลิ๊กทีน่ี ่

6 จัดท ามาตรฐานการปฏบิตังิาน SOP 
ตัวชีว้ดัที ่2.2  

1 ฉบบั 1- 30 พ.ย. 
64 

Regulation and Legislation   คลิ๊กทีน่ี่ 
 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report6_2565.pdf
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/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report6_2565.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_1.2_Analysis_User_R2.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/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2_1.3_User_C-SH_R2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report6_2565.pdf
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 

  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 ี

1 ครัง้ ธ .ค . 64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน HWP. 
 

 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 ่
 ม.ีค.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
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report6_2565.pdf


ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา มาตรการ ประเด็นความรูท้ีใ่ห ้
ผูรั้บบรกิาร 

ผลการด าเนนิการ 

18 การวเิคราะห์ผลการตอบแบบประเมิน
ภาวะสขุภาพบคุลากรกรมอนามยั 
(ภาคผนวก ง) 

1 ฉบบั 1-31 มี.ค.65 Partnership 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การ
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่

น่าท างาน ฯ 

 คลิ๊กทีน่ี ่
 

19 การวเิคราะห์ผลการตอบแบบประเมิน
คณุภาพชีวิตการท างานของบคุลากรกรม
อนามยั 

1 ฉบบั 1-31 มี.ค.65 Partnership  คลิ๊กทีน่ี ่

20 ทบทวนมาตรฐานการปฏิบตัิงาน SOP 

ตวัชีว้ดัที่ 2.2  

1 ฉบบั 1- 31 มี.ค. 
65 

Regulation and Legislation   คลิ๊กทีน่ี ่

21 กจิกรรมใหค้วามรูด้า้นสขุภาพ
อนามยัสิง่แวดลอ้มและความสมดลุ
ในชวีติการท างาน  

2 เรือ่ง ม.ีค. – ม.ิย.
65 

Advocate ยงัไมถ่งึระยะเวลา
ด าเนนิการ 

22 วเิคราะหก์ารประเมนิประสทิธผิลการ
ด าเนนิกจิกรรม (Healthy 
Workplace Happy for Life)ใน
ระดับดมีาก2กจิกรรม 

1 ฉบบั ม.ิย.65 Advocate ยงัไมถ่งึระยะเวลา
ด าเนนิการ 

23 สรปุผลลัพธ ์รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของ
บคุลากรทีม่ ีBMI ปกต ิ

1 ฉบบั ม.ิย.65 Advocate ยงัไมถ่งึระยะเวลา
ด าเนนิการ 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2_1.1%20Analysis_R2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2_1.1%20Analysis_R2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2_3.3_SOP_R2.pdf
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ระดับที่ 1 Assessment 
สรุปรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน  

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน  
(Healthy Workplace Happy for Life) รอบ 5 เดือนแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

1.ข้อมูลที่น ามาใช ้
1. ผลคะแนนการตรวจประเมิน ฯ รอบ 5 เดือนแรก ประจ าปี พ.ศ.2565 

 
2.วิเคราะห์สถานการณ์ รอบ 5 เดือนแรก /ผลการด าเนินการในปัจจุบัน (Level) 
 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้ให้ความส าคัญและขับเคลื่อนการด าเนินการโดยยึดหลักเกณฑ์การด าเนินงาน
ของสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน (Healthy Workplace Happy for 
Life) และเกณฑ์ 5 ส. ในปี พ.ศ.2565 หน่วยงานได้ยกระดับการท างานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ในการด าเนินงาน
ของปี พ.ศ.2565 รอบ 5 เดือนแรก หน่วยงานมีการด าเนินงานยังไม่ครบตามเกณฑ์ 5ส. และ(Healthy Workplace 
Happy for Life) ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศจะเพ่ิมการด าเนินงานในรอบ 5 เดือนหลังให้มีประสิทธิภาพและ
ผลลัพธ์ที่มากขึ้นกว่าเดิม จากข้อมูลคะแนนการด าเนินงานของสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนท างาน (Healthy Workplace Happy for Life) และเกณฑ์ 5 ส. 5 เดือนแรก ประกอบด้วย   
 รอบ 5 เดือนแรก ผลการตรวจประเมินฯจากคณะกรรมการตรวจประเมินระดับกรมฯแบ่งเป็น   
-คะแนน 5 ส.    = 39.90     (เต็ม 42 คะแนน)  
-คะแนน HWP.  = 42.55     (เต็ม 44 คะแนน)  ตามตารางท่ี 1 
 
 
 

ตารางที่ 1 ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการด าเนินการ HWP. และ 5ส. 
หน่วยงาน คะแนน คะแนน HWP  

 เกณฑ์ 5 ส.
(42) 

1.การ
สนับสนุน(5) 

2.สะอาด 
(11) 

3.ปลอดภัย 
(12) 

4.สิ่งแวดล้อมดี 
(9) 

5.มีชีวิตชีวา 
สมดลุชีวิต 

ระดับพื้นฐาน
(5) 

6.มีชีวิตชีวา 
สมดลุชีวิต 
ระดับดี(2) 

สรุป
คะแนน
(44) 

 
ศรป. 

 
39.90 

 
5.00 

 
10.75 

 
11.40 

 
8.60 

 
4.80 

 
2.00 

 
42.55 

 

จาก ตารางที่ 1 ผลลัพธ์การด าเนินการที่ไม่ตรงตามแผน จ านวน 5 เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์การด าเนินงาน 5ส. ,HWP.เกณฑ์
สะอาด,เกณฑ์ปลอดภัย,เกณฑ์สิ่งแวดล้อมดี,เกณฑ์มีชีวิตชีวาสมดุลชีวิตระดับพ้ืนฐาน และแบ่งพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ด าเนินงานของสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน (Healthy Workplace 
Happy for Life) และเกณฑ์ 5 ส. ประจ าปี พ.ศ.2565 รอบ 5 เดือนแรก โดยสรุปประเด็นส าคัญที่ได้ผลลัพธ์ไม่เป็นตาม
เป้าหมาย ได้ดังตารางที่ 2 และแนวทางการด าเนนิการแก้ไขต่อไปเพ่ือให้ได้ตามเกณฑ์ต่อไป 
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ตารางที่ 2    การพิจารณาตามเกณฑ์ HWP.และ 5ส. /แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 
ประเด็น เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมิน แนวทางการแก้ไข/ปรับปรงุ 

เกณฑ์ 5ส. 
1.ปา้ยและบอร์ด 

ประชาสมัพนัธ์ ตา่งๆ 

ปา้ย/สญัลกัษณ์บง่ชีบ้ริเวณที่
ไม ่ปลอดภยั เช่น พืน้ท่ีตา่ง
ระดบั หรือจดุ อนัตรายอื่นๆ
ประเด็น  

เส้นสญัลักษณ์ตดิเป็นเส้นประ 
เห็นควรปรบัให้เป็นแนวยาว  
= -0 

ด าเนินการแกไ้ข สญัลักษณ์จาก
เส้นประให้เป็นเส้นแนวยาว 

2.โต๊ะท างาน หรือพืน้ท่ีบริเวณ 

โต๊ะท างาน 

บนโต๊ะท างานสะอาด มเีฉพาะ
เอกสาร และอปุกรณ์ที่จ าเป็น 
(ปากกา ดินสอ ยางลบ) ตาม
ความเหมาะสมหรือ เก่ียวข้อง
กบัการปฏิบตัิงาน และจดัวาง 
อยา่งเป็นระเบียบ 

พบว่าแฟ้มบนโต๊ะของพนักงาน
ขับรถไมต่ิดสันแฟ้ม จ านวน 2 
แฟ้ม = -0.05 

ด าเนินการติดสันแฟ้มให้ครบ 

3.ทางเดิน/ทาง หนีไฟ ไมว่างสิง่ของกีดขวางทางเดิน
ภายใน บริเวณส านกังานและ
ทางหนีไฟ 

มีครุภณัฑ์ (โต๊ะ+เก้าอี้) วางตรง
ทางเดินด้านหน้าขอ 
ส านักงาน = -0 

จัดเก็บครภุณัฑ์ดังกล่าวออกจาก
พื้นที่ทางเดิน 

4.ถังขยะ มีการจดัการขยะ โดยการ
รวบรวม น าไปทิง้ภายนอกเป็น
ประจ าทกุวนั เพื่อ ไมใ่ห้เป็น
แหลง่เพาะพนัธุ์สตัว์แมลงและ 

พาหะน าโรค 

ทิ้งขยะผิดประเภทในถังขยะ
อินทรีย์ = -0.05 

จัดหาถังขยะประเภทอินทรีย์
ใหมพ่ร้อมติดป้าย/สัญลักษณ์
ประเภทของการทิ้งขยะของถัง
ดังกล่าวให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
ยิ่งข้ึน 

เกณฑ์ HWP. 
เกณฑ์ สะอาด 
1.ก าหนดพื้นที่ใช้งานอยา่ง
ชัดเจน โดยแบ่งเปน็พื้นที่เพื่อ
การปฏิบัติงาน การจราจร ขน
ย้ายวัสดุ จดัเก็บวัสดุ/สารเคมี 
จัดเก็บวัสดุเหลือใช้ พื้นที่
ส าหรับพักผ่อน พื้นที่ส าหรับ
รับประทานอาหาร/ดื่มน้ าและ
พื้นที่อื่นๆ ที่จ าเปน็ พร้อมมี
ป้ายแสดง และมีการปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน 5ส 

การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
เหมาะสม และเปน็ระเบียบ ไม่
มีการวางสิ่งของกีดขวาง
บริเวณทางเดิน (0.25)  

มีเบาะรถยนต์วางในพืน้ที่
ส านักงานใกล้ทางเข้าออก  
= -0.25 

น าเข้าหารือกับคณะกรรมการ 
HWP. ในที่ประชุม ศรป.    
(เก้าอี้ดังกล่าวได้ถูกน ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในมุมรับแขกของ
หน่วยงาน) 

เกณฑ์ความปลอดภัย 
2.มีเครื่องดับเพลิงตรงกับชนิด
ของเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอ 
ได้รับการตรวจสอบให้พร้อม
ใช้งาน และติดตัง้อยู่ใน
ต าแหน่งที่สามารถน ามาใช้ได้
ทันท ี

-มีแบบบนัทึกการตรวจสอบ
อุปกรณ์ดับเพลิง (0.2) 
-มีการตรวจสอบดูแลรักษา
อุปกรณ์ดับเพลิง (0.2) 
-มีป้ายแสดงวิธีการใช้ถัง
ดับเพลิง (0.2) 
 

ไม่มีแบบบันทึกการตรวจสอบ
อุปกรณ์ดับเพลิง/การลงนาม
ตรวจสอบ/ป้ายแสดงวิธีการใช้
ถังดับเพลิง = -0.6 

ด าเนินการติดตั้งให้ครบถ้วน 
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เกณฑส์ิ่งแวดล้อมด ี
3.มูลฝอย 
มีที่รองรับมูลฝอยเพียงพอ มี
ฝาปิดมดิชิด และแยกมูลฝอย
อันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป 

การแยกตามประเภทมูลฝอยที่
เกิดขึ้น เช่น มูลฝอยทั่วไป มลู
ฝอย 
รีไซเคิลและมูลฝอยอินทรีย์ 
(0.4) 

มีการแยกประเภทถังขยะ แต่
ตรวจพบการทิ้งผดิประเภทในถัง
ขยะอินทรีย์ = -0.4 

จัดหาถังขยะประเภทอินทรีย์
ใหม่พร้อมติดป้าย/สัญลักษณ์
ประเภทของการทิ้งขยะของถัง
ดังกล่าวให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
ยิ่งข้ึน 

เกณฑ์มีชีวิตชีวา” และ “สมดุล
ชีวิต” ระดับพื้นฐาน 
4.การให้บริการรักษาเบื้องต้น
หรือการปฐมพยาบาล 
มีตู้ยา ชุดปฐมพยาบาล และ
เครื่องชั่งน้ าหนัก พร้อมทั้งมี
การจดบันทึกการรักษาและ
การใช้ยา 

มีตู้ยา อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น เครื่องชั่งน้ าหนัก 
(0.4) 

ภายในกล่องเก็บยาให้แยก
ประเภทยาใช้ภายในและ
ภายนอก/อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องต้นไม่ครบ = -0.2 

จัดหาชุดกล่องปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและจดัแยกประเภทยา
ใช้ภายในกับยาใช้ภายนอก 

 
3. แสดงข้อมูลเปรียบเทียบ (C- Comparisons) ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน  
ปี พ.ศ.2565 รอบเดือน 5 เดือนแรก ตามตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลคะแนนจ าแนกตามเกณฑ์ฯ  
 
ตารางที่ 3  กราฟแสดงคะแนนผลการประเมินสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน และ 5ส. ข้อมูลปี พ.ศ.2565 รอบเดือน 5 เดือนแรก แยกตาม
เป็นรายเกณฑ์  (Comparisons) 

 
 
4.ความรู้ที่น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 
1.เกณฑ์การประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน (Healthy 
Workplace Happy for Life)  
2.เกณฑก์ารประเมิน 5 ส. 
3.ผลการประเมินการด าเนินงานของสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน 
(Healthy Workplace Happy for Life) 
5.ผลการประเมิน การด าเนินงาน 5 ส. 
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เป รียบเทียบผลการประเ มินสถานที่ ท างานน่าอยู่ น่ าท างานฯและ 5ส.  ปี 2565
รอบ 5 เดือนแรก 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้



การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ 
ข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

(รอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
พฤศจิกายน 64 – มีนาคม 65 

 
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพในการตอบหลักฐาน Outcome BMI ในรอบ 5 เดือนแรกของ
บุคลากรของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วยชุดข้อมูลซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป บคุลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศจ านวนท้ังหมด 11 คน คิด

เป็นร้อยละ 100 แบง่เป็น เพศชาย   จ านวน 2 คน   และ เพศหญิง  จ านวน 9 คน 

 
 
 ส่วนที ่2 ผลผลิต/ผลลัพธ์จากการด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์                                                                                  ข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค. 65 

 
 
จากข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 – 

มีนาคม 2565 (รอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) แสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีดัชนีมวล
กายปกติ (BMI 18.50 - 22.99)เป็นอันดับ 1  มีภาวะท้วม (BMI 23 – 24.99) และ ภาวะอ้วน (BMI 23 ขึ้นไป)ที่
เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 45.45 , 27.27, 27.27 ตามล าดับ 

ทั้งนี้กลุ่มที่มีภาวะน้ าหนักเกิน สามารถจ าแนกได้ 2 ระดับ ดังนี้ 
1. ท้วม (ค่าดัชนีมวลกาย 23 – 24.99) ร้อยละ 27.27 
2. อ้วน (ค่าดัชนีมวลกาย 25 – 29.99) ร้อยละ 27.27 
สรุป ข้อมูลดัชนีมวลกายบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 พบว่า บุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (BMI 18.50 – 22.99) คิดเป็นร้อยละ 45.45 

ผอม (<18.50)
ปกติ (18.50 –

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

ปีงบประมาณ 2565 0 45.45 27.27 27.27 0
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ส่วนที่ 3 ความรู้ที่ใช้น ามาประกอบการวิเคราะห์ 
 

1. แบบประเมินภาวะสุขภาพของกรมอนามัย(พัฒนาโดยส านักส่งเสริมสุขภาพ) 
2. แบบฟอร์มการตอบหลักฐาน Outcome BMI ในรอบ 5 เดือนแรก 

 



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 28 มี.ค. 65 วัน/เดือน/ปี) 

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

หมายเหต ุ

น  าหนัก รอบ
เอว 

BMI แปลผล น  าหนัก รอบ
เอว 

BMI แปลผล น  าหนัก รอบ
เอว 

BMI แปลผล 

1 น.ส.นัยนา ใช้เทียมวงศ์ 57 152.0 51 75 22.07 ปกติ 51.8 75.5 22.4 ปกต ิ      
2 น.ส.ปิ่นอนงค์ เครือซ้า 46 163.0 50 66 18.82 ปกติ 52 66 19.6 ปกต ิ      
3 นายพศิน พิริยหะพันธุ ์ 36 173.0 76 84 25.46 อ้วน 78 84.5 26.1 อ้วน      
4 น.ส.สมฤทัย คันธิวงศ์ 28 161.0 58.5 70 22.57 ปกติ 61.1 71 23.6 น้ าหนักเกิน      
5 น.ส.มนสินี น้ าจันทร์ 30 160.0 60 81 23.44 น้ าหนักเกิน 64.5 82 25.2 น้ าหนักเกิน      
6 น.ส.สมประสงค์ ภาผล 30 155.0 52 75 21.64 ปกติ 52.1 75 21.7 ปกต ิ      
7 น.ส.พัทธนันท์ วังเสนา 37 160.0 67.6 81 26.41 อ้วน 65.1 80 25.4 อ้วน      
8 น.ส.เปรมรัตนา วัชโรทัย 37 160.0 66.9 84 26.13 อ้วน 65 82 25.4 อ้วน      
9 น.ส.ศิรินันต์ ทุนทรัพย์ 27 160.0 49.6 77 19.62 ปกติ 48.6 73 19.2 ปกต ิ      
10 น.ส.จิราภรณ์ สุ่มติ๊บ 37 150.0 53.5 81 23.78 น้ าหนักเกิน 54.3 81.5 24.1 น้ าหนักเกิน      
11 นายรังสรรค์ พันธ์จบสิงห์ 55 165.0 66 84 24.24 น้ าหนักเกิน 70.3 85 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 
 

ระดับที่ 1 Assessment 
สรุปรายงานการวิเคราะห์สรุปการตอบแบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมอนามัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 

1.ข้อมูลที่น ามาใช ้
ผลการตอบแบบประเมินแบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิต 

 

2.วิเคราะห์สถานการณ ์รอบ 5 เดือนแรก /ผลการด าเนินการในปัจจุบัน (Level) 
 จากผลการตอบแบบสอบถามเพื่อวัดคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรของศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศประกอบด้วยชุดข้อมูลซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป ผู้ตอบแบบสอบถาม ท้ังหมด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

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

 

ผลผลิต/ผลลัพธ์จากการด าเนินการ 

ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 

1. การได้รับค่าตอบแทนเพียงพอและยุติธรรม     พบว่า มีพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

2. สภาพการปฏิบัติงานน่าอยู่น่าท างานและส่งเสริมสุขภาพ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน     พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

4. โอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล   พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

5. การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น   พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

6. ประชาธิปไตยและความยุติธรรมในการท างาน    พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

7. สมดุลระหวา่งงานกับชีวิตส่วนตัว     พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

8. ความภูมิใจในองค์กร      พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
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การแสดงผลการศึกษาข้อมูล เบื้ องต้นด้ านคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ใช้สถิติการหาค้าเฉลี่ยร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
โดยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได ้ และท าการแทนค่าและแปลผลออกมาแล้วดังนี้ 

 

 
หมายเหต ุ: คะแนนเต็ม 5.0 

 

จากกราฟ ค่าคะแนนท่ีมากท่ีสุดคือ การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น คือ บุคลากรเป็นท่ียอมรับของ
ผู้ร่วมงานท่ีท างานมีบรรยากาศของความเป็นมิตร มีความอบอุ่นเอื้ออาทร ปราศจากการแบ่งแยก เป็นหมู่เหล่า 
บุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับการยอมรับและมีโอกาสปฏิบัติสัมพันธ์กับผู้อื่น  โดยมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด 
                ค่าคะแนนท่ีน้อยท่ีสุดคือ การได้รับค่าตอบแทนเพียงพอและยุติธรรม คือการท่ีผู้ปฏิบัติงานได้รับค่าจ้าง 
เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ อย่างเพียงพอกับการมีชีวิตอยู่ได้ตามมาตรฐานท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป 
และต้องเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับงาน หรือองค์กรอื่นๆ พบว่าบุคลากรของ ศรป. พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 

ส่วนท่ี 3  แนวโน้มท่ีจะท างานกับหน่วยงานต่อไป 

 แนวโน้มท่ีจะท างานกับหน่วยงานต่อไป พบว่าบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศยังไม่คิดมองหางานใหม่ใน
องค์กรอื่น และมกีารวางแผนเพื่อท่ีอยู่ในหน่วยงานนี้ให้นานท่ีสุด ไม่เคยคิดจะลาออกจากหน่วยงานนี้ ท าให้มี
แนวโน้มท่ีจะท างานกับหน่วยงานต่อไปแน่นอน 
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ผลผลิต/ผลลัพธ์จากการด าเนินการ
การตอบแบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตในการท างานของ ศรป .



3 
 

3.ความรู้ที่น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 

1.ภาคผนวก ฉ แบบสอบถามเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมอนามัย 

2.ผลการตอบแบบสอบถามเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมอนามัย 
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ระดับที่ 1 Assessment 
สรุปรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน  

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน  
(Healthy Workplace Happy for Life) รอบ 5 เดือนแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

1.ข้อมูลที่น ามาใช ้
1. ผลคะแนนการตรวจประเมิน ฯ รอบ 5 เดือนแรก ประจ าปี พ.ศ.2565 

 
2.วิเคราะห์สถานการณ์ รอบ 5 เดือนแรก /ผลการด าเนินการในปัจจุบัน (Level) 
 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้ให้ความส าคัญและขับเคลื่อนการด าเนินการโดยยึดหลักเกณฑ์การด าเนินงาน
ของสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน (Healthy Workplace Happy for 
Life) และเกณฑ์ 5 ส. ในปี พ.ศ.2565 หน่วยงานได้ยกระดับการท างานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ในการด าเนินงาน
ของปี พ.ศ.2565 รอบ 5 เดือนแรก หน่วยงานมีการด าเนินงานยังไม่ครบตามเกณฑ์ 5ส. และ(Healthy Workplace 
Happy for Life) ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศจะเพ่ิมการด าเนินงานในรอบ 5 เดือนหลังให้มีประสิทธิภาพและ
ผลลัพธ์ที่มากขึ้นกว่าเดิม จากข้อมูลคะแนนการด าเนินงานของสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนท างาน (Healthy Workplace Happy for Life) และเกณฑ์ 5 ส. 5 เดือนแรก ประกอบด้วย   
 รอบ 5 เดือนแรก ผลการตรวจประเมินฯจากคณะกรรมการตรวจประเมินระดับกรมฯแบ่งเป็น   
-คะแนน 5 ส.    = 39.90     (เต็ม 42 คะแนน)  
-คะแนน HWP.  = 42.55     (เต็ม 44 คะแนน)  ตามตารางท่ี 1 
 
 
 

ตารางที่ 1 ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการด าเนินการ HWP. และ 5ส. 
หน่วยงาน คะแนน คะแนน HWP  

 เกณฑ์ 5 ส.
(42) 

1.การ
สนับสนุน(5) 

2.สะอาด 
(11) 

3.ปลอดภัย 
(12) 

4.สิ่งแวดล้อมดี 
(9) 

5.มีชีวิตชีวา 
สมดลุชีวิต 

ระดับพื้นฐาน
(5) 

6.มีชีวิตชีวา 
สมดลุชีวิต 
ระดับดี(2) 

สรุป
คะแนน
(44) 

 
ศรป. 

 
39.90 

 
5.00 

 
10.75 

 
11.40 

 
8.60 

 
4.80 

 
2.00 

 
42.55 

 

จาก ตารางที่ 1 ผลลัพธ์การด าเนินการที่ไม่ตรงตามแผน จ านวน 5 เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์การด าเนินงาน 5ส. ,HWP.เกณฑ์
สะอาด,เกณฑ์ปลอดภัย,เกณฑ์สิ่งแวดล้อมดี,เกณฑ์มีชีวิตชีวาสมดุลชีวิตระดับพ้ืนฐาน และแบ่งพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ด าเนินงานของสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน (Healthy Workplace 
Happy for Life) และเกณฑ์ 5 ส. ประจ าปี พ.ศ.2565 รอบ 5 เดือนแรก โดยสรุปประเด็นส าคัญที่ได้ผลลัพธ์ไม่เป็นตาม
เป้าหมาย ได้ดังตารางที่ 2 และแนวทางการด าเนนิการแก้ไขต่อไปเพ่ือให้ได้ตามเกณฑ์ต่อไป 
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ตารางที่ 2    การพิจารณาตามเกณฑ์ HWP.และ 5ส. /แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 
ประเด็น เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมิน แนวทางการแก้ไข/ปรับปรงุ 

เกณฑ์ 5ส. 
1.ปา้ยและบอร์ด 

ประชาสมัพนัธ์ ตา่งๆ 

ปา้ย/สญัลกัษณ์บง่ชีบ้ริเวณที่
ไม ่ปลอดภยั เช่น พืน้ท่ีตา่ง
ระดบั หรือจดุ อนัตรายอื่นๆ
ประเด็น  

เส้นสญัลักษณ์ตดิเป็นเส้นประ 
เห็นควรปรบัให้เป็นแนวยาว  
= -0 

ด าเนินการแกไ้ข สญัลักษณ์จาก
เส้นประให้เป็นเส้นแนวยาว 

2.โต๊ะท างาน หรือพืน้ท่ีบริเวณ 

โต๊ะท างาน 

บนโต๊ะท างานสะอาด มเีฉพาะ
เอกสาร และอปุกรณ์ที่จ าเป็น 
(ปากกา ดินสอ ยางลบ) ตาม
ความเหมาะสมหรือ เก่ียวข้อง
กบัการปฏิบตัิงาน และจดัวาง 
อยา่งเป็นระเบียบ 

พบว่าแฟ้มบนโต๊ะของพนักงาน
ขับรถไมต่ิดสันแฟ้ม จ านวน 2 
แฟ้ม = -0.05 

ด าเนินการติดสันแฟ้มให้ครบ 

3.ทางเดิน/ทาง หนีไฟ ไมว่างสิง่ของกีดขวางทางเดิน
ภายใน บริเวณส านกังานและ
ทางหนีไฟ 

มีครุภณัฑ์ (โต๊ะ+เก้าอี้) วางตรง
ทางเดินด้านหน้าขอ 
ส านักงาน = -0 

จัดเก็บครภุณัฑ์ดังกล่าวออกจาก
พื้นที่ทางเดิน 

4.ถังขยะ มีการจดัการขยะ โดยการ
รวบรวม น าไปทิง้ภายนอกเป็น
ประจ าทกุวนั เพื่อ ไมใ่ห้เป็น
แหลง่เพาะพนัธุ์สตัว์แมลงและ 

พาหะน าโรค 

ทิ้งขยะผิดประเภทในถังขยะ
อินทรีย์ = -0.05 

จัดหาถังขยะประเภทอินทรีย์
ใหมพ่ร้อมติดป้าย/สัญลักษณ์
ประเภทของการทิ้งขยะของถัง
ดังกล่าวให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
ยิ่งข้ึน 

เกณฑ์ HWP. 
เกณฑ์ สะอาด 
1.ก าหนดพื้นที่ใช้งานอยา่ง
ชัดเจน โดยแบ่งเปน็พื้นที่เพื่อ
การปฏิบัติงาน การจราจร ขน
ย้ายวัสดุ จดัเก็บวัสดุ/สารเคมี 
จัดเก็บวัสดุเหลือใช้ พื้นที่
ส าหรับพักผ่อน พื้นที่ส าหรับ
รับประทานอาหาร/ดื่มน้ าและ
พื้นที่อื่นๆ ที่จ าเปน็ พร้อมมี
ป้ายแสดง และมีการปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน 5ส 

การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
เหมาะสม และเปน็ระเบียบ ไม่
มีการวางสิ่งของกีดขวาง
บริเวณทางเดิน (0.25)  

มีเบาะรถยนต์วางในพืน้ที่
ส านักงานใกล้ทางเข้าออก  
= -0.25 

น าเข้าหารือกับคณะกรรมการ 
HWP. ในที่ประชุม ศรป.    
(เก้าอี้ดังกล่าวได้ถูกน ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในมุมรับแขกของ
หน่วยงาน) 

เกณฑ์ความปลอดภัย 
2.มีเครื่องดับเพลิงตรงกับชนิด
ของเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอ 
ได้รับการตรวจสอบให้พร้อม
ใช้งาน และติดตัง้อยู่ใน
ต าแหน่งที่สามารถน ามาใช้ได้
ทันท ี

-มีแบบบนัทึกการตรวจสอบ
อุปกรณ์ดับเพลิง (0.2) 
-มีการตรวจสอบดูแลรักษา
อุปกรณ์ดับเพลิง (0.2) 
-มีป้ายแสดงวิธีการใช้ถัง
ดับเพลิง (0.2) 
 

ไม่มีแบบบันทึกการตรวจสอบ
อุปกรณ์ดับเพลิง/การลงนาม
ตรวจสอบ/ป้ายแสดงวิธีการใช้
ถังดับเพลิง = -0.6 

ด าเนินการติดตั้งให้ครบถ้วน 
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เกณฑส์ิ่งแวดล้อมด ี
3.มูลฝอย 
มีที่รองรับมูลฝอยเพียงพอ มี
ฝาปิดมดิชิด และแยกมูลฝอย
อันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป 

การแยกตามประเภทมูลฝอยที่
เกิดขึ้น เช่น มูลฝอยทั่วไป มลู
ฝอย 
รีไซเคิลและมูลฝอยอินทรีย์ 
(0.4) 

มีการแยกประเภทถังขยะ แต่
ตรวจพบการทิ้งผดิประเภทในถัง
ขยะอินทรีย์ = -0.4 

จัดหาถังขยะประเภทอินทรีย์
ใหม่พร้อมติดป้าย/สัญลักษณ์
ประเภทของการทิ้งขยะของถัง
ดังกล่าวให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
ยิ่งข้ึน 

เกณฑ์มีชีวิตชีวา” และ “สมดุล
ชีวิต” ระดับพื้นฐาน 
4.การให้บริการรักษาเบื้องต้น
หรือการปฐมพยาบาล 
มีตู้ยา ชุดปฐมพยาบาล และ
เครื่องชั่งน้ าหนัก พร้อมทั้งมี
การจดบันทึกการรักษาและ
การใช้ยา 

มีตู้ยา อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น เครื่องชั่งน้ าหนัก 
(0.4) 

ภายในกล่องเก็บยาให้แยก
ประเภทยาใช้ภายในและ
ภายนอก/อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องต้นไม่ครบ = -0.2 

จัดหาชุดกล่องปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและจดัแยกประเภทยา
ใช้ภายในกับยาใช้ภายนอก 

 
3. แสดงข้อมูลเปรียบเทียบ (C- Comparisons) ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน  
ปี พ.ศ.2565 รอบเดือน 5 เดือนแรก ตามตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลคะแนนจ าแนกตามเกณฑ์ฯ  
 
ตารางที่ 3  กราฟแสดงคะแนนผลการประเมินสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน และ 5ส. ข้อมูลปี พ.ศ.2565 รอบเดือน 5 เดือนแรก แยกตาม
เป็นรายเกณฑ์  (Comparisons) 

 
 
4.ความรู้ที่น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 
1.เกณฑ์การประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน (Healthy 
Workplace Happy for Life)  
2.เกณฑก์ารประเมิน 5 ส. 
3.ผลการประเมินการด าเนินงานของสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน 
(Healthy Workplace Happy for Life) 
5.ผลการประเมิน การด าเนินงาน 5 ส. 
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เป รียบเทียบผลการประเ มินสถานที่ ท างานน่าอยู่ น่ าท างานฯและ 5ส.  ปี 2565
รอบ 5 เดือนแรก 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้



การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ 
ข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

(รอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
พฤศจิกายน 64 – มีนาคม 65 

 
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพในการตอบหลักฐาน Outcome BMI ในรอบ 5 เดือนแรกของ
บุคลากรของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วยชุดข้อมูลซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป บคุลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศจ านวนท้ังหมด 11 คน คิด

เป็นร้อยละ 100 แบง่เป็น เพศชาย   จ านวน 2 คน   และ เพศหญิง  จ านวน 9 คน 

 
 
 ส่วนที ่2 ผลผลิต/ผลลัพธ์จากการด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์                                                                                  ข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค. 65 

 
 
จากข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 – 

มีนาคม 2565 (รอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) แสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีดัชนีมวล
กายปกติ (BMI 18.50 - 22.99)เป็นอันดับ 1  มีภาวะท้วม (BMI 23 – 24.99) และ ภาวะอ้วน (BMI 23 ขึ้นไป)ที่
เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 45.45 , 27.27, 27.27 ตามล าดับ 

ทั้งนี้กลุ่มที่มีภาวะน้ าหนักเกิน สามารถจ าแนกได้ 2 ระดับ ดังนี้ 
1. ท้วม (ค่าดัชนีมวลกาย 23 – 24.99) ร้อยละ 27.27 
2. อ้วน (ค่าดัชนีมวลกาย 25 – 29.99) ร้อยละ 27.27 
สรุป ข้อมูลดัชนีมวลกายบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 พบว่า บุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (BMI 18.50 – 22.99) คิดเป็นร้อยละ 45.45 

ผอม (<18.50)
ปกติ (18.50 –

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

ปีงบประมาณ 2565 0 45.45 27.27 27.27 0
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ส่วนที่ 3 ความรู้ที่ใช้น ามาประกอบการวิเคราะห์ 
 

1. แบบประเมินภาวะสุขภาพของกรมอนามัย(พัฒนาโดยส านักส่งเสริมสุขภาพ) 
2. แบบฟอร์มการตอบหลักฐาน Outcome BMI ในรอบ 5 เดือนแรก 

 



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 28 มี.ค. 65 วัน/เดือน/ปี) 

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

หมายเหต ุ

น  าหนัก รอบ
เอว 

BMI แปลผล น  าหนัก รอบ
เอว 

BMI แปลผล น  าหนัก รอบ
เอว 

BMI แปลผล 

1 น.ส.นัยนา ใช้เทียมวงศ์ 57 152.0 51 75 22.07 ปกติ 51.8 75.5 22.4 ปกต ิ      
2 น.ส.ปิ่นอนงค์ เครือซ้า 46 163.0 50 66 18.82 ปกติ 52 66 19.6 ปกต ิ      
3 นายพศิน พิริยหะพันธุ ์ 36 173.0 76 84 25.46 อ้วน 78 84.5 26.1 อ้วน      
4 น.ส.สมฤทัย คันธิวงศ์ 28 161.0 58.5 70 22.57 ปกติ 61.1 71 23.6 น้ าหนักเกิน      
5 น.ส.มนสินี น้ าจันทร์ 30 160.0 60 81 23.44 น้ าหนักเกิน 64.5 82 25.2 น้ าหนักเกิน      
6 น.ส.สมประสงค์ ภาผล 30 155.0 52 75 21.64 ปกติ 52.1 75 21.7 ปกต ิ      
7 น.ส.พัทธนันท์ วังเสนา 37 160.0 67.6 81 26.41 อ้วน 65.1 80 25.4 อ้วน      
8 น.ส.เปรมรัตนา วัชโรทัย 37 160.0 66.9 84 26.13 อ้วน 65 82 25.4 อ้วน      
9 น.ส.ศิรินันต์ ทุนทรัพย์ 27 160.0 49.6 77 19.62 ปกติ 48.6 73 19.2 ปกต ิ      
10 น.ส.จิราภรณ์ สุ่มติ๊บ 37 150.0 53.5 81 23.78 น้ าหนักเกิน 54.3 81.5 24.1 น้ าหนักเกิน      
11 นายรังสรรค์ พันธ์จบสิงห์ 55 165.0 66 84 24.24 น้ าหนักเกิน 70.3 85 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 
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ระดับที่ 1 Assessment 
สรุปรายงานการวิเคราะห์สรุปการตอบแบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมอนามัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 

1.ข้อมูลที่น ามาใช ้
ผลการตอบแบบประเมินแบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิต 

 

2.วิเคราะห์สถานการณ ์รอบ 5 เดือนแรก /ผลการด าเนินการในปัจจุบัน (Level) 
 จากผลการตอบแบบสอบถามเพื่อวัดคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรของศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศประกอบด้วยชุดข้อมูลซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป ผู้ตอบแบบสอบถาม ท้ังหมด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

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

 

ผลผลิต/ผลลัพธ์จากการด าเนินการ 

ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 

1. การได้รับค่าตอบแทนเพียงพอและยุติธรรม     พบว่า มีพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

2. สภาพการปฏิบัติงานน่าอยู่น่าท างานและส่งเสริมสุขภาพ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน     พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

4. โอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล   พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

5. การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น   พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

6. ประชาธิปไตยและความยุติธรรมในการท างาน    พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

7. สมดุลระหวา่งงานกับชีวิตส่วนตัว     พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

8. ความภูมิใจในองค์กร      พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
   

 



2 
 

การแสดงผลการศึกษาข้อมูล เบื้ องต้นด้ านคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ใช้สถิติการหาค้าเฉลี่ยร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
โดยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได ้ และท าการแทนค่าและแปลผลออกมาแล้วดังนี้ 

 

 
หมายเหต ุ: คะแนนเต็ม 5.0 

 

จากกราฟ ค่าคะแนนท่ีมากท่ีสุดคือ การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น คือ บุคลากรเป็นท่ียอมรับของ
ผู้ร่วมงานท่ีท างานมีบรรยากาศของความเป็นมิตร มีความอบอุ่นเอื้ออาทร ปราศจากการแบ่งแยก เป็นหมู่เหล่า 
บุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับการยอมรับและมีโอกาสปฏิบัติสัมพันธ์กับผู้อื่น  โดยมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด 
                ค่าคะแนนท่ีน้อยท่ีสุดคือ การได้รับค่าตอบแทนเพียงพอและยุติธรรม คือการท่ีผู้ปฏิบัติงานได้รับค่าจ้าง 
เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ อย่างเพียงพอกับการมีชีวิตอยู่ได้ตามมาตรฐานท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป 
และต้องเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับงาน หรือองค์กรอื่นๆ พบว่าบุคลากรของ ศรป. พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 

ส่วนท่ี 3  แนวโน้มท่ีจะท างานกับหน่วยงานต่อไป 

 แนวโน้มท่ีจะท างานกับหน่วยงานต่อไป พบว่าบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศยังไม่คิดมองหางานใหม่ใน
องค์กรอื่น และมกีารวางแผนเพื่อท่ีอยู่ในหน่วยงานนี้ให้นานท่ีสุด ไม่เคยคิดจะลาออกจากหน่วยงานนี้ ท าให้มี
แนวโน้มท่ีจะท างานกับหน่วยงานต่อไปแน่นอน 
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ผลผลิต/ผลลัพธ์จากการด าเนินการ
การตอบแบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตในการท างานของ ศรป .
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3.ความรู้ที่น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 

1.ภาคผนวก ฉ แบบสอบถามเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมอนามัย 

2.ผลการตอบแบบสอบถามเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมอนามัย 



การวิเคราะห์ผู้รับบริการ(C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(SH) 
เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดการด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน  ปี พ.ศ.2565 รอบ 5 เดือนหลัง 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย 

กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - บุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ความต้องการ/ความคาดหวัง - ด้านบุคลากรให้บริการ มีการให้บริการด้วยความสุภาพ  

เอาใจใส่ ให้บริการด้วยความเท่าเทียมกัน มีเทคนิคสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้รับบริการได้ 

- ด้านสถานที่ มีความสะอาด ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  
และมีอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้บริการ  

- ด้านบรรยากาศการท างาน มีบรรยากาศการท างานที่ดี  
เป็นสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน  

- ด้านการด าเนินการตามเกณฑ์สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างานฯ 
ที่ไม่ตึงเกินไป    

ความผูกพัน         บุคลากรภายในหน่วยงาน มีการสื่อสาร ประสานงานการ
ด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน ในที่ประชุมคณะท างานฯ 
การประชุมติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานเป็นประจ าทุกๆเดือน
และ Line Group อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง และแจ้งข่าวสาร 
และขอความร่วมมือบุคลากรภายในหน่วยงานผ่าน Line Group  
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยหน่วยงานมีช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลาย เช่น  
Website : ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย  
Facebook : ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย 
Line : ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (CIC Group) ,ส่วนตัว  
อีเมล์, การประชุม , อบรม , ตามความเหมาะสมและเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ จากการท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ 
ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 13 คน  
แบ่งเป็นเพศชาย 2 คน เพศหญิง 11 คน 
ระดับความพึงพอใจ  

- มากที่สุด    ร้อยละ 61.54 
- มาก          ร้อยละ 30.77 
- ปานกลาง   ร้อยละ 7.69 
- น้อย          ร้อยละ 0 
- น้อยที่สุด     ร้อยละ 0 

ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ - บุคลากรควรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่ 
น่าท างานทุกคน   

- บุคลากรมีความสนใจที่จะได้รับความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ด้านโภชนาการลดน  าหนัก การเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ การออกก าลังกาย 



 



ท ำเนียบผู้รับบริกำร (C) /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)   

ศูนย์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ กรมอนำมัย (รอบ 5 เดือนหลัง) 
 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงำน/ประเภท 
1 นาวสาวนัยนา  ใช้เทียมวงศ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
2 นางจารุมน  บุญสิงห์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
3 นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
4 นายพศิน  พิริยหะพันธุ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
5 นางสาวสมฤทัย  คันธิวงศ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
6 นางสาวมนสินี น ้าจันทร์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
7 นางสาวสุพัตรา  ท่างาม ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
8 นางสาวสมประสงค์ ภาผล ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
9 นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
10 นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
11 นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
12 นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
13 นายรังสรรค์ พันธ์จบสิงห์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 



 

ระดบัที ่2. Advocacy / Intervention (รอบ 5 เดอืนหลงั) 
 
2.1 ทบทวนมาตรการเพือ่การขบัเคลือ่นการด าเนนิงานสถานทีท่ างานน่าอยู่ น่าท างาน 
เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและความสขุของคนท างาน (Healthy Workplace Happy for Life) 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลู และจากความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี จงึก าหนดมาตรการเพือ่
ขับเคลือ่นการด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสรมิสรา้งคุณภาพชวีติและความสุขของ
คนท างาน (Healthy Workplace Happy for Life) ดังนี ้    
 

แนวทาง มาตรการ หลักการและเหตผุล 

Partnership   มาตรการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง 
ผู้บริหารกรมอนามัย ผู้อ านวยการ และ
บุคลากรศูนย์ ความร่ วมมื อระหว่าง
ประเทศ 
 

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับรู้ ตระหนัก 
ถึงผลส าเร็จของการด าเนินงาน เป้าหมาย
ผลการประเมิน  Healthy Workplace 
Happy for Life ที่คณะกรรมการกรม
อนามัยประเมินร่วมกัน 

Regulation   

มาตรการ พัฒนาการด าเนินงานตาม
เ ก ณ ฑ์ ก า ร ด า เ นิ น ง า น  Healthy 
Workplace Happy for Life  

เพื่อพัฒนาการด าเนินงานร่วมกันภายใน
หน่วยงานให้เกิดการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

มาตรการติดตามการด าเนินการตาม
เ ก ณ ฑ์ ก า ร ด า เ นิ น ง า น  Healthy 
Workplace Happy for Life  

เ พื่ อ ติ ด ต า ม ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

Advocate 

มาตรการขับเคลื่อนการด า เนินงาน 
Healthy Workplace Happy for Life 
 

เพื่อช้ีน าให้บุคลากร รับรู้ และด าเนินงาน
ตาม เกณฑ์ การด า เนิ น งาน  น า ไปสู่
ความส าเร็จร่วมกัน 

Build Capacity 
 

มาตรการ สื่อสารความรู้ แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวเกณฑ์การด า เนินงาน Healthy 
Workplace Happy for Life เพื่ อสร้ าง
ความเข้าใจแก่บุคลากรของหน่วยงานใน
ช่องทางต่างๆ 

เพื่อถ่ายทอดประเด็นความรู้ สื่อสาร ให้
บุคลากร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ รวมทั้ง
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาและขับเคลื่อน 
ในทุ ก ระดั บ ให้ ด า เนิ น งาน ได้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนการด าเนินงาน 

มาตรการสง่เสริมด้านสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อสื่อสารให้บุคลากรได้มีความรู้  เพื่อ
ส่งเสริมให้มีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

 
 
2.2 ประเด็นความรูท้ ีส่ ือ่สารใหบุ้คลากรในหน่วยงาน หรอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีดา้นส่งเสรมิ
สขุภาพอนามยัส ิง่แวดลอ้มและความสมดลุในชวีติการท างาน ดงันี ้   
 2.2.1 เกณฑก์ารด าเนนิงานสถานทีท่ างานน่าอยูน่่าท างาน เสรมิสรา้งชวีติและความสขุของคนท างาน
(Healthy Workplace Happy for Life)  
2.2.2 ความรูด้า้นสขุภาพอนามยัสิง่แวดลอ้มและความสมดลุในชวีติการท างาน 3 เรือ่ง (ทา่กายบรหิารพชิติ

ออฟฟิศซนิโดรม,การลดน ้าหนัก IF,การน่ังสมาธ ิฝึกก าหนดจติ) 

 
 
 
 
 



ระดับที ่3.Management and Governance 
แผนการขบัเคลือ่นการด าเนนิงานตัวชีว้ดัการพัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและความสขุของคนท างาน  

(Healthy Workplace Happy for Life) และ 5ส ประจ าปี พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรงุ) 
 

ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา มาตรการ ประเด็นความรูท้ีใ่หผู้รั้บบรกิาร 

1 จัดท าค าสัง่แตง่ตัง้คณะท างานการ
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน 
เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและความสขุของ
คนท างาน (Healthy Workplace 
Happy for Life)ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตัวชีว้ดั 2.2 
 

2 ครัง้ พ . ย .  64-
ม.ีค.65 

Partnership มาตรการสรา้งการ
มสีว่นรว่มระหวา่ง ผูบ้รหิารกรม
อนามยั ผูอ้ านวยการ และ
บคุลากรศนูยค์วามรว่มมอื
ระหวา่งประเทศ 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การพฒันา
สถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน 
เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและความสขุ
ของคนท างาน (Healthy Workplace 
Happy for Life) 

2 รวบรวม วเิคราะหส์ถานการณ์ เพือ่
จัดท ารายงานผลการวเิคราะหก์าร
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน 
เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและความสขุของ
คนท างาน (Healthy Workplace 
Happy for Life)  
 

2 ครัง้ พ . ย .  64 
และ ม.ิย.65 

Partnership 
Advocate มาตรการขบัเคลือ่น
การด าเนนิงานฯ 

ผลคะแนนการด าเนนิการการพัฒนา
สถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน 
เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและความสขุ
ของคนท างาน (Healthy Workplace 
Happy for Life)  

3 จัดท ารายงานผลการวเิคราะห์
ผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

2 ครัง้ พ . ย .  6 4 
และ ม.ิย.65 

Partnership   
 
 
 
 
 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การพฒันา
สถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน ฯ 

4 จัดท า ท าเนยีบผูรั้บบรกิาร ผูรั้บ ที่
สนับสนุนการด าเนนิงานสง่เสรมิสขุภาพ
และอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

2 ครัง้ พ . ย .  6 4 
และ ม.ิย.65 

Partnership  

5. จัดท าแผนปฏบิตักิาร การพฒันาสถานที่
ท างานน่าอยู ่น่าท างาน ฯ 

2 ครัง้ พ . ย . 6 4 
และ ม.ิย.65 

Partnership 

6 จัดท ามาตรฐานการปฏบิตังิาน SOP 
ตัวชีว้ดัที ่2.2  

1 ฉบบั 1- 30 พ.ย. 
64 

Regulation and Legislation  

7 สือ่สาร มาตรฐานการปฏบิตังิาน SOP 
ตัวชีว้ดัที ่2.2  ผา่นเวทกีารประชมุ
ประจ าเดอืนของหน่วยงาน  

1 ครัง้ 1- 30 พ.ย. 
64 

Partnership 
Advocate 
Build Capacity มาตรการ 
สือ่สารความรู ้แนวปฏบิตัเิพือ่
สรา้งความ เขา้ใจแกบ่คุลากร 
 



ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา มาตรการ ประเด็นความรูท้ีใ่หผู้รั้บบรกิาร 

8 กจิกรรม Big Cleaning Day ของ
หน่วยงาน การจัดสิง่แวดลอ้มใหน่้าอยู ่
น่าท างาน เอือ้ตอ่การมสีขุภาพด ี

2 ครัง้ พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 
 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การพฒันา
สถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน ฯ 
 

9 กจิกรรมการตรวจสขุภาพประจ าปี 13 คน พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

 

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

Advocate 
Partnership 

 

11 การสนับสนุนใหบ้คุลากรเขา้รว่ม
กจิกรรมทางกายทกุรปูแบบ 

13 คน พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

 

12 การสนับสนุนใหบ้คุลากรมคีวามรูท้าง
โภชนาการ 

1 ครัง้ พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

สือ่ประชาสมัพันธข์องส านัก
โภชนาการ 

13 การตอบแบบประเมนิภาวะสขุภาพ
บคุลากรกรมอนามยั(ภาคผนวก ง) 

11 คน พ.ย.64 Partnership  

14 การตอบแบบประเมนิคณุภาพชวีติการ
ท างานของบคุลากรกรมอนามยั 

10 คน ม.ค.65 Partnership  

15 ผลการประเมนิตามเกณฑก์ารประเมนิ
ตามนโยบาย HWP.ระดับดมีาก 

2 ครัง้ ธ . ค . 6 4  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน HWP. 
 

16 ผลการประเมนิตามเกณฑก์ารประเมนิ
ตามนโยบาย 5ส  

2 ครัง้ ธ . ค . 6 4  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน 5ส 

17 รายงานผลการตดิตามการด าเนนิงาน
ตัวชีว้ดั ตามค ารับรองฯ ผา่นการประชมุ
ประจ าเดอืนของหน่วยงาน และน าขึน้
เว็บไซตข์องหน่วยงาน ภายในวันที ่10 
ของเดอืนถดัไป  (แนบแบบรายงานผล
การขบัเคลือ่นการด าเนนิงานตามแผน) 

8 ครัง้ พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การพฒันา
สถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน ฯ 

 

18 การวเิคราะหผ์ลการตอบแบบประเมนิ
ภาวะสขุภาพบคุลากรกรมอนามยั 
(ภาคผนวก ง) 

1 ฉบบั 1-31 ม.ีค.
65 

Partnership 
Advocate 
 

19 การวเิคราะหผ์ลการตอบแบบประเมนิ
คณุภาพชวีติการท างานของบคุลากร
กรมอนามยั 

1 ฉบบั 1-31 ม.ีค.
65 

Partnership 
Advocate 
 

20 ทบทวนมาตรฐานการปฏบิตังิาน SOP 
ตัวชีว้ดัที ่2.2  

1 ฉบบั 1- 31 ม.ีค. 
65 

Regulation and Legislation  



ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา มาตรการ ประเด็นความรูท้ีใ่หผู้รั้บบรกิาร 

21 กจิกรรมใหค้วามรูด้า้นสขุภาพอนามยั
สิง่แวดลอ้มและความสมดลุในชวีติการ
ท างาน  

2 เรือ่ง ม.ีค. – ม.ิย.
65 

Advocate 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การพฒันา
สถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน ฯ 

 

22 วเิคราะหก์ารประเมนิประสทิธผิลการ
ด าเนนิกจิกรรม (Healthy Workplace 
Happy for Life)ในระดับดมีาก2
กจิกรรม 

1 ฉบบั ม.ิย.65 Advocate 

23 สรปุผลลัพธ ์รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของ
บคุลากรทีม่ ีBMI ปกต ิ

1 ฉบบั ม.ิย.65 Advocate 

 
 

                    ผู้จดัท ำแผน                                                                                                                                                                 
         นำงสำวพทัธนนัท์  วงัเสนำ                                                                                                                                        

               นกัวิชำกำรพสัด ุ                                                                                                                                            
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แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏบิัตงิาน (SOP) (รอบ 5 เดือนหลัง) 

ช่ือหน่วยงาน คู่มือการปฏิบัตกิารขับเคล่ือนตัวชีวั้ด 
ศนูย์ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 

ช่ือตัวชีวั้ดท่ี 2.2    ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่า
ท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

 

1. วัตถุประสงค์ (Objectives) 

1. เพ่ือให้คณะท างานได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานพฒันาสถานท่ีท างานนา่อยู ่นา่ท างานมีชีวิตชีวาและ

เสริมสร้างคณุภาพชีวิตเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

2. เพ่ือให้บคุลากรทกุคนได้ทราบถึง ขัน้ตอน หรือ กระบวนการ ท างานมาตรฐานของตวัชีว้ดัท่ี 2.2 

3. เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบตังิาน 

2. ขอบเขต (Scope) 

แสดงกระบวนการ ขัน้ตอน โดยรายละเอียดของการด าเนินงานของตวัชีว้ดัท่ี 2.2 ระดบัความส าเร็จของการพฒันา

สถานท่ีท างานนา่อยู ่น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคณุภาพชีวิต ส านกัสง่เสริมสขุภาพ 

3. ค าจ ากัดความ (Definition) (ถ้ามี) 

สถานท่ีท างานน่าอยู่น่าท างาน หมายถึง หนว่ยงานในสงักดักรมอนามยัมีการจดัการสิ่งแวดล้อมท่ีสะอาด 

ปลอดภยั และเอือ้ตอ่การมีสขุภาพดีของคนท างานทกุคน และมีการจดักิจกรรมสง่เสริมสขุภาพเพ่ือให้บคุลากรในกรม

อนามยัเกิดความสขุกายสบายใจในการท างาน (Healthy workplace Happy for life) 

สถานที่ท างานมีชีวิตชีวา หมายถึง สถานท่ีท างานท่ีมีการสง่เสริมและพฒันาคนในองค์กรให้มีคณุภาพชีวิต ท่ีดี 

ครอบคลมุทัง้ด้านสขุภาพร่างกาย จิตใจ การอยูใ่นสิ่งแวดล้อมท่ีสะอาด สดช่ืน เอือ้ตอ่การมีสขุภาพดี 

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพการท างานท่ีค านงึถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุลากรภายในหนว่ยงาน

กบัทกุสิ่งทกุอย่างท่ีเก่ียวข้องกบังาน รวมถึงสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือให้เกิดความพงึพอใจในการท างานของ

บคุลากร อนัจะสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างาน 

บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนกังานราชการ ลกูจ้างเหมาบริการ 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

ผู้ รับผิดชอบหลกั : งานอ านวยการ และ ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง : คณะท างานพฒันาสถานท่ีท างานนา่อยู ่น่าท างาน มี

ชีวิตชีวา และเสริมสร้างคณุภาพชีวิต ศนูย์ความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
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5. ขัน้ตอนการปฏิบัต ิ(Procedure) 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1  ทบทวนค ำสั่ง
คณะท ำงำนขับเคลื่อน
ตัวช้ีวัดที2่.2  
-บุคลำกร ศรป. 
-ผู้อ ำนวยกำร ศรป.เป็น
ประธำนและลงนำม
ค ำสั่ง 

มี.ค.65 อก. ค ำสั่งคณะท ำงำนขับเคลื่อน
ตัวช้ีวัดที ่2.2 

 

2  1.HWP. 
2.ภำวะสุขภำพของ
บุคลำกร ศรป. 
3.ข้อมูลคุณภำพชีวิตฯ 

4.ควำมพึงพอใจผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

5.ควำมต้องกำรควำมรู้
และข้อเสนอแนะ 

มี.ค.65 อก. 1.ผลกำรประเมินHWP.65 
รอบ 5 เดือนแรก 
2. ผลกำรตอบแบบประเมิน 
ภำวะสุขภำพ 
3.ข้อมูลคณุภำพชีวิตฯ 
4.แบบประเมินควำมพึงพอใจ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ข้อเสนอแนะ 

3  1. วิเครำะหส์ถำนกำรณ์
กำรด ำเนินงำนสถำนท่ี
ท ำงำนน่ำอยู่น่ำท ำงำน 
เสรมิสร้ำงคุณภำพชีวิต 
และควำมสุขของ
คนท ำงำนปี 2565 รอบ 
5 เดือนแรก 
2. วิเครำะห์ข้อมลูภำวะ
สุขภำพของบุคลำกร  
3.วิเครำะห์ข้อมลู
คุณภำพชีวิตฯ 
4.วิเครำะหผ์ู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี 
5.ประเด็นควำมรู/้
ข้อเสนอแนะ
ประกอบกำรวิเครำะห ์

มี.ค.65 อก. 1.ผลกำรวเิครำะห ์
ข้อมูล 
2. ผลกำร 
ด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ  
3. ควำมรู้/ข้อเสนอแนะที่
น ำมำใช้ประกอบกำร
วิเครำะห ์
 
 

4  ประชุมเพื่อทบทวนแผน 

ด ำเนินงำนตำมข้อมูล
วิเครำะห ์รำยงำน
สถำนกำรณ์กำร
ด ำเนินงำนในรอบ 5 
เดือนแรก เสนอข้อมูล
วิเครำะหจ์ำกข้อ 3 

มี.ค.65 อก. 1.แผนและกิจกรรม
ขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 2.2 

2.แผนพัฒนำสถำนที่ท ำงำน
น่ำอยู่น่ำท ำงำนมีชีวิตชีวำ
เสรมิสร้ำงคุณภำพชีวิต 
 

 
 

ทบทวนค ำส่ังคณะท ำงำน 

ส ำรวจทบทวนข้อมูล 

รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล 

เพื่อทบทวนแผน 

ประชมุคณะท างาน 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

5 ไม/่ให้ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 อนมุตัิ 

1. น ำเสนอผลกำร
วิเครำะห์ข้อมูลที่
ปรับปรุงแล้ว 

2. ทบทวนแผนฯ 

ให้คณะท ำงำนเห็นชอบ 
 

มี.ค.65 อก. 1.แผนและกิจกรรม
ขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 2.2 
2.แผนพัฒนำสถำนที่ท ำงำน
น่ำอยู่น่ำท ำงำนมีชีวิตชีวำ
เสรมิสร้ำงคุณภำพชีวิต 
 

6  เสนอแผนกำรขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดที่ 
2.2 ปี 65 ฉบับปรับปรุง
ช้ีแจงรูปแบบ แนว
ทำงกำรด ำเนินงำน 

-น ำเสนอกิจกรรม 

 

มี.ค.65 อก. 1.แผนและกิจกรรม
ขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 2.2 
2.แผนพัฒนำสถำนที่ท ำงำน
น่ำอยู่น่ำท ำงำนมีชีวิตชีวำ
เสรมิสร้ำงคุณภำพชีวิต 
 

7  ทบทวนท ำเนียบผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียในกำร
ด ำเนินงำนพัฒนำ
สถำนท่ีท ำงำนน่ำอยู่  
น่ำท ำงำน มีชีวิตชีวำ 

 

มี.ค.65 อก. ท ำเนียบผู้มสี่วนได ้

ส่วนเสยี 

 

8  1. กำรจัดสิ่งแวดล้อมให้
น่ำอยู่น่ำท ำงำน เอื้อต่อ
กำรมีสุขภำพด ี

2. กำรตรวจสุขภำพ
ประจ ำป ี

3. กำรวัดดัชนีมวลกำย 
(BMI) 
4.จัดกิจกรรมอื่นๆตำม
แผน 

ธ.ค.64- มิ.ย.
65 

คณะท างาน
ฯ 

1. นโยบำย 

2. onepage 

3. ภำพกิจกรรม 

4. หนังสือ 

5. ผลกำรวเิครำะห ์

ข้อมูล 

6.เกณฑ์กำรด ำเนินงำน 
สถำนท่ีท ำงำนน่ำอยู่ฯ 
 

9  1.รับตรวจประเมิน
คณะกรรมกำรกรม
อนำมัย  
2. สรุปผลกำรตรวจ
ประเมินฯ รอบ 5 เดือน
หลงั 
 
 
 
 

ธ.ค.64- มิ.ย.
65 

 1. onepage 

2. ภำพกิจกรรม 

3. สรุปผลกำรตรวจ 

ประเมิน 

4.หนังสือแจ้งเวียน 

 

ประชมุ

คณะท างาน 

เสนอท่ีประชมุ 

ท าเนียบผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

ประชาสมัพนัธ์สร้างกระแส

และจดักิจกรรมตามแผน 

รับตรวจประเมิน 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10  จัดท ำหลักฐำนเอกสำร
จำกกำรด ำเนินงำน 
ตรวจสอบและน ำเข้ำ 

ระบบ DOC กรมอนำมัย 

 
 
 

ธ.ค.64และ
ก.ค.65 

อก. มีกำรคีย์ในระบบ 

DOC 

 

11  1.ด ำเนินกิจกรรมตำม
แผนเพื่อให้ไดผ้ลลัพธ์
ตำมเป้ำหมำย 
 

 

ธ.ค.64- ก.ค.
65 

อก. 1.ผลกิจกรรมขับเคลื่อน
ตัวช้ีวัด 2.2 
2.ผลกำรพัฒนำสถำนท่ี
ท ำงำนน่ำอยู่น่ำท ำงำนมี
ชีวิตชีวำเสริมสร้ำงคณุภำพ
ชีวิต 

 
12  1.ประชุมคณะท ำงำน 

2.จัดเก็บเอกสำร 

3.จัดท ำรำยงำนผลกำร
ติดตำม 
4.เผยแพร่และแจ้งเวยีน 
 

 

ธ.ค.64- ก.ค.
65 

อก. มีรำยงำนตดิตำม 

กำรด ำเนินงำน 

ตัวช้ีวัดตำมค ำ 

รับรองฯ ทุกเดือน 

 
 

13  
 
 
 
 

รำยงำนผลกำรติดตำม
ในระบบ DOC กรม
อนำมัย 
 

ธ.ค.64- ก.ค.
65 

อก. มีรำยงำนตดิตำม 

กำรด ำเนินงำน 

ตัวช้ีวัดตำมค ำ 

รับรองฯ ทุกเดือน 

และ น ำขึ้นเว็บไซต ์

หน่วยงำน ภำยใน 

วันท่ี 10 ของเดือน 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ 

 จดุเร่ิมต้นและสิน้สดุของกระบวนการ 

 

 กิจกรรมและการปฏิบตังิาน 

 

 การตดัสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนมุตัิ 
 

 แสดงถึงทิศทาง หรือการเคล่ือนไหวของงาน 

 

 จดุเช่ือมตอ่ระหว่างขัน้ตอน 

 

6. ภาคผนวก (ถ้ามี) - 

จดัท าหลกัฐาน/เอกสาร คีย์

เข้าระบบ DOC 

ด าเนินการกิจกรรมตามแผน/

กระบวนการ 

การรายงานผล 

การติดตามประเมินผล 



1 
 

  

ทบทวนแผนปฏบิตักิาร การพฒันาสถานทีท่ างานนา่อยู ่นา่ท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและความสขุของคนท างาน      

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

หนว่ยงาน ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ  กรมอนามยั 
 

โครงการ /กจิกรรม เป้าหมาย  ระยะเวลาด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 

1. ประกาศนโยบายการพฒันาสถานทีท่ างานนา่อยู ่นา่ท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพ
ชวีติและความสขุของคนท างาน  
(Healthy Workplace Happy for Life) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจ า
หนว่ยงาน 
 

1 ฉบบั  พ.ย. 64 
 

งานอ านวยการ 

2. แตง่ต ัง้คณะท างานการพฒันาสถานทีท่ างานนา่อยู ่นา่ท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพ
ชวีติและความสขุของคนท างาน  
(Healthy Workplace Happy for Life) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจ า
หนว่ยงาน 
 

1 ฉบบั พ.ย. 64 
 

งานอ านวยการ 

3. ประกาศวฒันธรรมองคก์รประจ าหนว่ยงาน (MOPH to HEALTH) 1 ฉบบั พ.ย.-ม.ค.65 
 

งานอ านวยการ 

4. ประชุมตรวจตดิตาม ทบทวน ประเมนิผลการด าเนนิงาน/กจิกรรม 
ตามแผนฯ ทีก่ าหนด วเิคราะหข์อ้มลูผลการด าเนนิงานเพือ่จดัท าขอ้เสนอในการ
พฒันาและรายงานผลใหผู้บ้รหิารทราบ 
 

8 คร ัง้ ธ.ค.64 –  
ก.ค. 65  

งานอ านวยการ 

5. จดัใหม้บีอรด์ประชาสมัพนัธ ์โดยมขีอ้มลูเผยแพรข่า่วสารใหเ้ป็นปจัจบุนัและกลอ่ง
รบัฟงัความคดิเห็น  

1ชิน้ ต.ค. 64 
 

งานอ านวยการ  

6. จดัท าแผนการใหค้วามรูด้า้นการสง่เสรมิสขุภาพ อนามยัส ิง่แวดลอ้ม และความ
สมดลุในชวีติการท างาน  อยา่งนอ้ย 3 เร ือ่ง ตอ่ปี 

1 แผน ม.ค.65 กลุม่วเิทศฯ 

7. กจิกรรมการตรวจสขุภาพประจ าปีและสรปุผลสขุภาพเพือ่จดักจิกรรมสง่เสรมิ
สขุภาพและอนามยัส ิง่แวดลอ้ม  

13 คน ม.ค.-ม.ิย.65 กลุม่วเิทศฯ 

8. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย/ประเมนิสมรรถภาพรา่งกาย (โดยกองกจิกรรมทาง
กาย)  

11 คน  ม.ค. 65 
 

กลุม่วเิทศฯ 

9. บคุลากรท าแบบประเมนิคณุภาพชวีติการท างานของบคุลากรกรมอนามยั สรปุผล
วเิคราะห ์ 

11 คน ธ.ค.64-ม.ิย. 65 งานอ านวยการ 

10. บคุลากรท าแบบประเมนิความเครยีดดว้ยตนเอง (แบบประเมนิภาวะสขุภาพ
บคุลากรกรมอนามยั)  

11 คน ธ.ค.64-ม.ค. 65 
 

 
กลุม่วเิทศฯ 
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โครงการ /กจิกรรม เป้าหมาย  ระยะเวลาด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 

11. กจิกรรมการสง่เสรมิสขุภาพของบคุลากรทีค่รอบคลมุท ัง้ 3 ดา้น(ความรู ้เจตคต ิ
ทกัษะ) 
      11.1  การเขา้รว่มกจิกรรมกา้วทา้ใจ Season 4  
     11.2  กจิกรรมเตน้แอโรบกิวนัจันทร ์– วนัศกุร ์วนัละ 30 นาท ี(16.00 – 16.30 น) 
     11.3  กจิกรรมยดืเหยยีด  ระหวา่งวัน  (5 นาท ี/ครัง้ วนัละ 2 ครัง้) 
     11.4  จัดหาอปุกรณ์และสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่กจิกรรมออกก าลังกาย (เครือ่งชัง่น ้าหนัก 
กลอ่งอปุกรณ์ปฐมพยาบาล) 
     11.5 ก าหนดใหจั้ดอาหารวา่งและเครือ่งดืม่ส าหรับการประชมุประจ าหน่วยงาน พรอ้ม
เครือ่งดืม่ลดหวาน มัน เค็ม 
     11.6 กจิกรรมใหค้วามรูก้ารดแูลสขุภาพชอ่งปาก สนับสนุนอปุกรณ์การท าความสะอาด
ชอ่งปาก  
     11.7 กจิกรรมสง่เสรมิใหค้วามรูก้ับหญงิวยัเจรญิพันธุ ์กนิวติามนิเสรมิธาตเุหล็กและโฟลกิ 
     11.8 แผนสนับสนุนความยดืหยุน่ในการท างาน (การท างานทีบ่า้น) Work from home 
     11.9 กจิกรรม Big Cleaning Day และการจัดสิง่แวดลอ้มใหน่้าอยูน่่าท างาน เอือ้ตอ่การมี
สขุภาพด ี
     11.10การประเมนิความเสีย่งตอ่การเกดิโรคเสน้เลอืดหัวใจและหลอดเลอืดของบคุลากรที่
มอีาย ุ35 ปีขึน้ไปดว้ยโปรแกรม CV Risk score 

13 คน 
 
13 คน 
13 คน 
13 คน 
1 คร ัง้ 
 
13 คน 
 
13 คน 
 
1เรือ่ง 
12 คน 
2 คร ัง้ 
 
1 คร ัง้ 
 

ม.ค.65 –  
ม.ิย. 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่วเิทศฯและ
กลุม่อ านวยการ 

12. จดัท าแผนผงัสถานทีท่ างาน ก าหนดพืน้ทีใ่ชง้านอยา่งชดัเจน  1 แผนผงั ม.ค. 65 กลุม่ยทุธฯ 

13. จดัท าแผนชว่งเวลาหรอืรอบระยะเวลาการท าความสะอาดอปุกรณ์และหลอดไฟ 1 แผน  ม.ค. 65 งานอ านวยการ 

14. ตดิป้ายแจง้เตอืน ปิด เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ไฟสอ่งสวา่ง ทกุคร ัง้เม ือ่ไมใ่ชง้าน ทกุจดุทีม่ ี
สวติชไ์ฟฟ้า 

ธ.ค.64 –  
ก.ค. 65 

บคุลากร ศรป.
ทกุทา่น 

15. ก าหนดเวลาเปิด – ปิด เครือ่งปรบัอากาศ เปิด เวลา 09.00 -11.30 น และ13.30 
-16.00 น. ปิด เวลา 11.30 -13.30 น.  
(พกักลางวนั) *ต ัง้อณุหภมูทิ ี ่25-27 องศาเซลเซยีส* 

ทกุจดุทีม่ ี
สวติชไ์ฟฟ้า 

ธ.ค.64 –  
ก.ค. 65 

บคุลากร ศรป.
ทกุทา่น 

16. จดัท าแผนซอ่มบ ารงุรกัษาเครือ่งปรบัอากาศ  1 แผน ม.ีค. 65 งานอ านวยการ 

17. ก าหนดเวลา เปิด – ปิด หนา้ตา่งหนว่ยงานเพือ่ระบายอากาศ  ตามวธิธีรรมชาต ิ
เวลา 08.30 -09.00 และ เวลา 11.30 -13.30 น. 

ทกุจดุทีม่ ี
หนา้ตา่ง 

ธ.ค.64 –  
ก.ค. 65 

บคุลากร ศรป.
ทกุทา่น 
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ผลการปฏบิตังิาน การพฒันาสถานทีท่ างานนา่อยู ่นา่ท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและความสขุของคนท างาน      

(Healthy Workplace Happy for Life) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดอืนหลงั) 

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 
มี.ค.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. กจิกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปีและสรุปผลสุขภาพเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม  

13 คน ม.ค.-มิ.ย.65 กลุ่มวิเทศฯ √ 

8. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย/ประเมินสมรรถภาพร่างกาย (โดยกองกิจกรรมทางกาย)  11 คน  ม.ค.65 กลุ่มวิเทศฯ √ 
9. บุคลากรท าแบบประเมินคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมอนามัย สรุปผลวิเคราะห์  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 สนับสนุนอุปกรณ์การท้าความสะอาดช่อง 
     11.7 กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้กับหญิงวัยเจริญพันธุ์ กินวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก 
     11.8 แผนสนับสนุนความยืดหยุ่นในการท้างาน (การท้างานที่บ้าน) Work from home (สิ้นสุดเดือน 
ม.ค.65) 
     11.9 กิจกรรม Big Cleaning Day และการจัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่น่าท้างาน เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 
     11.10การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรที่มีอายุ 35 ปี
ขึ้นไปด้วยโปรแกรม CV Risk score 

13 คน 
13 คน 
13 คน 
13 คน 
1 ครั้ง 
 
13 คน 
 
13 คน 
1 เรื่อง 
12 คน 
 
2 ครั้ง 
1 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 าแผนช่วงเวลาหรือรอบระยะเวลาการท 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 √ 
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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  
 



1 
 

  

ทบทวนแผนการใหค้วามรูด้า้นการสง่เสรมิสขุภาพ อนามยัสิง่แวดลอ้ม และความสมดลุในชวีติการท างาน และ 

แผนกจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพของบคุลากรครอบคลมุท ัง้ 3 ดา้น(ความรู ้เจตคต ิทกัษะ) 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนว่ยงาน ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ  กรมอนามยั 

 

โครงการ /กจิกรรม เป้าหมาย  ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

ผูรั้บผดิชอบ 

1. การใหค้วามรูด้า้นการสง่เสรมิสขุภาพ อนามัยสิง่แวดลอ้ม และความสมดลุใน
ชวีติการท างาน  อยา่งนอ้ย 3 เรือ่ง คอื 1)ทา่บรหิารออฟฟิศซนิโดรม , 
2)การลดน ้าหนักดว้ย IF , 3)ทักษะในการฝึกจติตัวเอง/น่ังสมาธ ิ

3 เรือ่ง ธ.ค.64 - ม.ิย.65 
 

กลุม่วเิทศฯ 

2  กจิกรรม กา้วทา้ใจ Season 4 (กจิกรรมทางทางกาย/ออกก าลังกาย) 13 คน ม.ค.65 – ม.ิย. 65 อ านวยการ 

3.  กจิกรรมเตน้แอโรบกิวนัจันทร ์– วนัศกุร ์วนัละ 30 นาท ี(16.00 – 16.30 น) 13 คน 
 

ม.ค.65 – ม.ิย. 65 กลุม่วเิทศฯและกลุม่
อ านวยการ 

4.  กจิกรรมยดืเหยยีด ระหวา่งวนั  (5 นาท ี/ครัง้ วันละ 2 ครัง้) 13 คน 
 

ม.ค.65 – ม.ิย. 65 กลุม่วเิทศฯและกลุม่
อ านวยการ 

5.  จัดหาอปุกรณ์และสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่กจิกรรมออกก าลังกาย (เครือ่งชัง่
น ้าหนัก กลอ่งอปุกรณ์ปฐมพยาบาล) 

1 ครัง้ 
 

ม.ค.65 – ม.ิย. 65 กลุม่วเิทศฯและกลุม่
อ านวยการ 

6 ก าหนดใหจั้ดอาหารหรอืเครือ่งดืม่ส าหรับการประชมุประจ าหน่วยงาน เครือ่งดืม่
อาหารลดหวาน มัน เค็ม 

13 คน 
 

ม.ค.65 – ม.ิย. 65 กลุม่วเิทศฯและกลุม่
อ านวยการ 

7. กจิกรรมใหค้วามรูก้ารดแูลสขุภาพชอ่งปาก สนับสนุนอปุกรณ์การท าความ
สะอาดชอ่งปาก (ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 ของจ านวนบคุลากร) 

13 คน 
 

ม.ค.65 – ม.ิย. 65 กลุม่วเิทศฯและกลุม่
อ านวยการ 

8 กจิกรรมสง่เสรมิใหค้วามรูก้ับหญงิวยัเจรญิพันธุ ์กนิวติามนิเสรมิธาตเุหล็ก
และโฟลกิ 

1 เรือ่ง 
 

ม.ค.65 – ม.ิย. 65 กลุม่วเิทศฯและกลุม่
อ านวยการ 

9 แผนสนับสนุนความยดืหยุน่ในการท างาน (การท างานทีบ่า้น) Work from 
home 

12 คน 
 

ม.ค.65 – ก.พ.65 กลุม่วเิทศฯและกลุม่
อ านวยการ 

10 กจิกรรม Big Cleaning Day และการจัดสิง่แวดลอ้มใหน่้าอยูน่่าท างาน เอือ้ตอ่
การมสีขุภาพด ี

2 ครัง้ ครัง้ที ่1 ม.ค.65 
ครัง้ที ่2 ม.ิย.65 

กลุม่วเิทศฯและกลุม่
อ านวยการ 

11.มกีารประเมนิภาวะโภชนาการ โดยใชค้า่ดัชนมีวลกายและวดัรอบเอว 
(ภาคผนวก จ) 

13 คน ครัง้ที ่1 : ม.ค. 65 
ครัง้ที ่2 :15ม.ิย.65 

กลุม่วเิทศฯและกลุม่
อ านวยการ 

12.กจิกรรมการประเมนิความเสีย่งตอ่การเกดิโรคเสน้เลอืดหัวใจและหลอดเลอืด
ของบคุลากรทีม่อีาย ุ35 ปีขึน้ไปดว้ยโปรแกรม CV Risk score 

1 ครัง้ ม.ีค.- ม.ิย.65 อ านวยการ 



1 
 

  

การตดิตามผลการใหค้วามรูด้า้นการสง่เสรมิสขุภาพ อนามยัสิง่แวดลอ้ม และความสมดลุในชวีติการท างาน และ 

ผลการด าเนนิงานกจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพของบคุลากรครอบคลมุท ัง้ 3 ดา้น(ความรู ้เจตคต ิทกัษะ) 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดอืนหลงั) 

หนว่ยงาน ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ  กรมอนามยั 

 

โครงการ /กจิกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ 

1. ก าหนดประเด็นความรูด้า้นการสง่เสรมิสขุภาพ อนามัยสิง่แวดลอ้ม และความสมดลุ
ในชวีติการท างาน  อยา่งนอ้ย 3 เรือ่ง ตอ่ปีไดแ้ก ่ 
1.ทา่บรหิารออฟฟิศซนิโดรม 
2.การลดน ้าหนักดว้ย IF 
3.ทักษะในการฝึกจติตัวเอง/น่ังสมาธ ิ

 
 
เรือ่งที1่ ธ.ค.64-ม.ค.65 
เรือ่งที2่ ก.พ.65-ม.ีค.65 
เรือ่งที3่ เม.ย.65-ม.ิย.65 

 
 
ทา่บรหิารออฟฟิศซนิโดรม 
การลดน ้าหนักดว้ย IF  
ยงัไมถ่งึรอบระยะเวลาด าเนนิการ 

2. การเขา้รว่มกจิกรรมกา้วทา้ใจ Season 4 13 คน  

3. กจิกรรมเตน้แอโรบกิวนัจันทร ์– วนัศกุร ์วนัละ 30 นาท ี(16.00 – 16.30 น) 13 คน ด าเนนิการแลว้ 

4. กจิกรรมยดืเหยยีด ระหวา่งวนั  (5 นาท ี/ครัง้ วนัละ 2 ครัง้) 13 คน ด าเนนิการแลว้ 

5. จัดหาอปุกรณ์และสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่กจิกรรมออกก าลังกาย (เครือ่งชัง่น ้าหนัก 
กลอ่งอปุกรณ์ปฐมพยาบาล) 

1 ครัง้ 
 

ด าเนนิการแลว้ 

6 ก าหนดใหจั้ดอาหารหรอืเครือ่งดืม่ส าหรับการประชมุประจ าหน่วยงาน เครือ่งดืม่
อาหารลดหวาน มัน เค็ม 

13 คน 
 

ด าเนนิการแลว้ 

7. กจิกรรมใหค้วามรูก้ารดแูลสขุภาพชอ่งปาก สนับสนุนอปุกรณ์การท าความสะอาด
ชอ่งปาก ใหค้ าแนะน าถงึสทิธสิวสัดกิารของบคุลากรในหน่วยงานในการเขา้รับการ
บรกิารตามสถานพยาบาลทีต่นเองมสีทิธฯิ (เขา้รับบรกิารตรวจสขุภาพชอ่งปาก ภายใน 
ม.ิย.64 ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 ของบคุลากร) 

13 คน 
 

ด าเนนิการแลว้ 
ขอหลักฐาน พีแ่จค +กิ๊ก+พี่
มอส เพิม่ 

8 กจิกรรมสง่เสรมิใหค้วามรูก้ับหญงิวยัเจรญิพันธุ ์กนิวติามนิเสรมิธาตเุหล็กและโฟลกิ 1 เรือ่ง 
 

ด าเนนิการแลว้ 

9 แผนสนับสนุนความยดืหยุน่ในการท างาน (การท างานทีบ่า้น) Work from home 12 คน 
 

สิน้สดุเดอืนมกราคม 2565 

10 กจิกรรม Big Cleaning Day และการจัดสิง่แวดลอ้มใหน่้าอยูน่่าท างาน เอือ้ตอ่การ
มสีขุภาพด ี

ครัง้ที ่1 ม.ค.65 
ครัง้ที ่2 ม.ิย.65 

 ม.ค.65 

11.มกีารประเมนิภาวะโภชนาการ โดยใชค้า่ดัชนมีวลกายและวดัรอบเอว  
(ภาคผนวก จ) 

13 คน เก็บหลักฐานภายใน 15 ม.ิย.65 

12.กจิกรรมการประเมนิความเสีย่งตอ่การเกดิโรคเสน้เลอืดหัวใจและหลอดเลอืดของ
บคุลากรทีม่อีาย ุ35 ปีขึน้ไปดว้ยโปรแกรม CV Risk score 

1 ครัง้ เก็บหลักฐานภายใน 15 ม.ิย.65 


