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รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี7/2565 

ในวันท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น – 14.00 น. 

ณ หองประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร 6 ช้ัน 4 

ผูมาประชุม 

1. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ  ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ      ประธาน 

2. นางสาวปนอนงค เครือซา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                        

3. นางสาวสุพัตรา ทางาม   เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  

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. นางจารุมน บุญสิงห   นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

1.1 การประชุมกรมอนามัยครั้งท่ี 7/2565 ในวันท่ี 12 เมษายน 2565 ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ  

มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) อธิบดีกรมอนามัย กลาวขอบคุณบุคลากรและหนวยงานท่ีรวมดําเนินงานใหกรมอนามัยไดรับ

โลประกาศเกียรติคุณ “ศูนยขอมูลขาวสารของราชการโดดเดน ประจําป พ.ศ. 2563-2565” (5 ปซอน) 

(2) ผูอํานวยการกองคลัง รายงานภาพรวมการเบิกจายงบประมาณของหนวยงานกรมอนามัย  

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

(3) ผูอํานวยการกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ รายงานความกาวหนาการเตรียมการจัด

ประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งท่ี 15 ประจําป พ.ศ. 2565 ซ่ึงจะจัดข้ึนใน

ระหวางวันท่ี 12-14 มิถุนายน 2565 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจาฯ จะเสด็จพระราชดําเนินเปดการประชุม 

และพระราชทานรางวัลฯ ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2565 

(4) ผูอํานวยการกองแผนงาน นําเสนอแนวทางการนิเทศงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

และรายงานความคืบหนาการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและประเมินผลงานฯ รอบ 6 เดือน” ซ่ึงจะ

จัดข้ึนในระหวางวันท่ี 27-29 เมษายน 2565 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 



2 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  - ไมมี- 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ   

4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเบิกจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ

ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 งบดําเนินงาน ผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย 

(Department Operation Center : DOC)  

นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานวาไดดําเนินการ เม่ือวันท่ี 19 เม.ย. 2565 ไดบันทึกผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

งบดําเนินงาน จํานวน 6 โครงการ ซ่ึงมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 591,859.35บาท คิดเปนรอยละ 65.98  

ของฐานวงเงินงบประมาณภาพรวม (869,980 บาทรวมเงินยืมกลุมพัฒนาระบบบริหาร) เขาสูระบบ 

ศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) พรอมเผยแพร 

บนเว็บไซตหนวยงานเรียบรอยแลว) รายละเอียดตาม ดาวนโหลด   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดําเนินงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

(ขอมูล 21 เม.ย. 2565) 

นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานวา ผลการเบิกจายสะสม แบงตามประเภทรายงบ พบวามีเฉพาะ  

งบดําเนินงาน ท่ีมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 591,859.35 บาท คิดเปน 65.98 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ี

ไดรับจัดสรร (896,980.00 บาท รวมยอดท่ียืมจากกลุมพัฒนาระบบบริหาร) ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกรมอนามัย

กําหนด (520,248.40 บาท= 58.00 %) มียอดผูกพัน จํานวน 8,161.25 บาท คิดเปน 0.91 % ของวงเงิน

งบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร สงผลใหมียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จํานวน 296,959.40 บาท คิดเปน 

33.11 % 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

454,830.05 บาท คิดเปน 50.71 % 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 รายงานขอมูลการดําเนินงานรอบเดือนเม.ย. 65 

ท่ีจะนําเขาสูระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC วาไดประสานงานกับเจาภาพตัวชี้วัดท่ี 1.31 เพ่ือขอ 

Username และ Password สําหรับใชในการนําเขาชุดขอมูลท่ีมีคําอธิบายขอมูล (Metadata) ซ่ึงทาง 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2565/pay2565-April2022.pdf


3 
คุณธนพล กลุมพัฒนาระบบขอมูล กองแผนงาน ไดเสนอใหศูนยความรวมมือระหวางประเทศเขาหารือเก่ียวกับ

เกณฑการประเมินในรอบ 5 เดือนหลัง เพ่ือสรางความเขาใจตรงกัน กอนนําชุดขอมูลบันทึกเขาในระบบ 

Anamai Data catalog ตอไป โดยมีนางสาวปนอนงค เครือซา หัวหนากลุมยุทธฯ จะเปนผูเขารวมหารือ

ดังกลาว  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.1.2 ตัวชี้วัดท่ี 1.39 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร 

กรมอนามัยใหสามารถดําเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

นางสาวมนสินี น้ําจันทร รายงานวาไดจัดทํากิจกรรมตามแผน จํานวน 2 กิจกรรม และดําเนินการ

เรียบรอยแลว โดยในเดือน เม.ย. 65 ได (1) สรางแบบการประเมินสมรรถนะ (Global Health 

Competency) - แบบประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนหลังเรียบรอยแลว โดยจะมีการทํา

หนังสือไปยังผูเก่ียวของใหตอบแบบประเมินในรอบ 5 เดือนหลังตอไป และ (2) รายงานการติดตามการ

ดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ประจําเดือนเม.ย. 65   รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.1.3 ตัวชี้วัดท่ี 1.40 ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลความรวมมือระหวาง

ประเทศของกรมอนามัย 

นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ รายงานวาไดดําเนินการตามแผนขับเคลื่อน

ตัวชี้วัดของเดือนเม.ย. 65 ซ่ึงไดดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย

เสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอยแลว ท้ังนี้จะนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือนก.ค. 65 ตอไป 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2 ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 

5.1.2.1 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความ

ตอเนื่อง (BCP)  

นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานเสนอขอมูลสําหรับนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน 

เม.ย. 65 วามีการดําเนินการคือ (1) รายงานแบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอย สําหรับระยะเวลาดําเนินงาน

สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 (2) รายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯประจําเดือน (3) สื่อสาร

ใหความรูเก่ียวกับควบคุมภายใน ผานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ครั้งท่ี 1/2565 ณ วันท่ี 28 

มีนาคม 2565 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ครั้งท่ี 1/2565 ณ วันท่ี 28 มีนาคม 2565 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5  

และรายงานวาแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องสําหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity 

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

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

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

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


4 
สําหรับเกณฑการประเมินรอบ 5 เดือนหลัง ระดับท่ี 1 ขอ1.2 ใหมีเอกสารสรุปการสือสารแผน BCP ซ่ึงไดสื่อสาร

แผนดังกลาวไปแลวในการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 6 เม่ือวันท่ี 31 มี.ค.65 ดูรายละเอียดไดท่ี 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Business-Continuity-Plan_BCP.pdf 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.2 ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางานมี

ชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

นางสาวพัทธนันท วังเสนา รายงานเสนอขอมูลสําหรับนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC  

ในเดือน เม.ย. 65 วามีการดําเนินการคือ รายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯประจําเดือน 

และแจงท่ีประชุมใหทราบวาคณะกรรมการHWP ระดับกรม มีกําหนดเขาตรวจประเมินหนวยงาน ตามเกณฑ

ประเมิน 5ส.และHWP ในวันท่ี 29 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น. เปนตนไป ซ่ึงเปนการตรวจประเมินรอบ 5 เดือน

หลัง พรอมเสนอท่ีประชุมใหวันท่ี 24 มิ.ย. 65 เปนวัน Big cleaning Day เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการ

ตรวจประเมินฯดังกลาว รวมถึงเชิญชวนใหเจาหนาท่ีทุกคนรวมกรอกผลการออกกําลังกายผาน“กาวทาใจ 

Season4” เพ่ือสะสมแตมสุขภาพ ซ่ึงปดการรับผลในวันท่ี 11 พ.ค. 65 ท้ังนี้จะประกาศผลผูมีแตมสะสมสูงสุด

และมอบรางวัลในการประชุมศรป. ครั้งท่ี 8 /65  และมีการติดตาม BMIพรอมเฝาระวังกลุมเสี่ยง การยืด

เหยียดระหวางวัน การออกกําลังกาย โดยในระดับท่ี 5 จะใชกิจกรรมในระดับดีมากของเกณฑ HWP. จํานวน 2 

กิจกรรมมาใชทําการวิเคราะห ประเมินประสิทธิผลการดําเนินกิจกรรมคือ (1).กิจกรรมการประเมินภาวะ

โภชนาการ (2) กิจกรรมทางกาย/ออกกกําลังกาย  ซ่ึงจะใหบุคลากรทุกทานมีสวนรวมในการประเมิน  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

มติท่ีประชุม รับทราบ และลงมติเห็นชอบใหวันท่ี 24 มิ.ย. 65 เปนวัน Big cleaning Day  

5.1.2.3 ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  

นางสาวสมประสงค ภาผล เสนอขอมูลรายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ

ประจําเดือน สําหรับนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในรอบเดือน เม.ย. 65 ผานคณะกรรมการ

ติดตามเรงรัดการเบิกจายฯ วาจะดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน จํานวน 3 กิจกรรม ไดแก (1) 

กิจกรรมท่ี 5. รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันท่ี 15 ของทุกเดือน และนําข้ึน 

เว็บไซตหนวยงาน ภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือน เนื่องจากไมสามารถดึงขอมูลผลการเบิกจายจากระบบ GFMIS 

ทุกวันท่ี 15 ของเดือนเม.ย. 65 จากกองคลังได และกองคลังไดแจงผานไลนกลุม “รายงานงบประมาณ” วา

เพราะระบบ New GFMIS Thai มีความคาดเคลื่อนของงบประมาณท่ียกยอดไปของหนวยงานสวนกลาง และ

อยูระหวางการแกไข จึงอนุโลมเลื่อนการจัดทํา รบจ. ประจําเดือน เม.ย. 65 จากภายในวันท่ี 20 เม.ย.65 เปน 

ภายในวันท่ี 10 พ.ค.65 (2) กิจกรรมท่ี 6. ประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการประชุมนําข้ึนเว็บไซตหนวยงาน (3) กิจกรรมท่ี 7. รายงาน

ผลการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัด ตามคํารับรองฯ และแสดงหลักฐานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ 

ผานการประชุมประจําเดือนของหนวยงาน นําข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป    

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติท่ีประชุม รับทราบและอนุมัติตามเสนอ 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Business-Continuity-Plan_BCP.pdf
phattanan.v
Rectangle
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5.1.2.4 ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)  

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย รายงานวากลุมใดมีแผนการปรังปรุง Flow Chart ใหมใหแจง

ผูรับผิดชอบ รวมไปถึงองคความรูท่ีพัฒนางานภารกิจของตนเอง และการดําเนินการการเตรียมตัวการเขารวม

ประกวดผลงาน Go Aboard Flowอยูในระหวางพัฒนาและปรังปรุงรูปแบบนําเสนอใหกระชับและเขาใจงาย 

ตอไป    

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.5 ตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางสาวปนอนงค เครือซา และนางสาวศิรินันต ทุนทรัพย เสนอขอมูลสําหรับนําเขาระบบรายงาน

ตัวชี้วัดในระบบ DOC 5 เดือน เม.ย. 65 ไดแก (1) มีการรายงานผลผลิตของกิจกรรมท่ีดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการแลว ณ เดือนเม.ย.65 (2) รายงานแผนบริหารความเสี่ยงในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของ

หนวยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.6 ตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

นางสาวมนสินี น้ําจันทร รายงานท่ีประชุมทราบผลการดําเนินงานกิจกรรมในเดือน เม.ย. 65 ดังนี้ (1) 

เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2565 ไดมีการประชุมทีมผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 2.6 เพ่ือวิเคราะห ทบทวนสถานการณ

ปญหาการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของศรป.และ วิเคราะห Gap 1 ประเด็นจากผลคะแนนการ

ประเมินการรับรู IIT ของ ศรป. (2) ไดจัดทํารายงานผลการวิเคราะ Gap ดังกลาวในขอ 1 เรียบรอยแลว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 

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 

ของวงเงินงบประมาณภาพรวม (รวมยืม กพร.) จํานวน 896,980.00 บาท หากพิจารณาจากงบประมาณท่ี

ไดรับโอนในมือจํานวนท้ังสิ้น 670,855.00 บาท หักยอดเบิกจายสะสมจํานวน 591,859.35 บาท หักกันเงิน

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

ดังนั้นเงินคงเหลือหลังกันสําหรับดําเนินงานในไตรมาส 3 จํานวน 20,914.40  บาท กรณีเงินไมเพียงพอ



6 
สําหรับดําเนินกิจกรรมตามแผนฯ คณะกรรมการฯเสนอใหบริหารจัดการดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินทดรอง

ราชการของหนวยงานไปพลางกอน 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบใหดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการใหยอดเบิกจายใกลเคียงกับ

เปาหมายของกรมอนามัยมากท่ีสุด 

5.3 พิจารณาประเด็นคุณธรรมเพ่ิมเติม 

นางสาวสมประสงค ภาผล ในฐานะคณะทํางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือ 

ระหวางประเทศ เสนอท่ีประชุมพิจารณาสืบเนื่องจากการกําหนดเปาหมายคุณธรรม “ปญหาท่ีอยากแก ความดี

ท่ีอยากทํา”  3 ประเด็น คือ 1. พอเพียง 2.จิตอาสา จิตบริการ 3.วัฒนธรรมองคกร HEALTH นั้น เพ่ือแสดงถึง

ความมุงม่ันในการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร ศรป. จึงขอเสนอประเด็นคุณธรรม

เพ่ิมเติมอีก 3 ประเด็น ไดแก (1).ยึดม่ันในหลักศาสนา (2) วิถีวัฒนธรรม (3) รักษาสิ่งแวดลอม   

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบ 

5.4 การติดตามประเมินผลสําเร็จ เพ่ือทบทวน ปรับปรุงแผนสงเสริมคุณธรรมขององคกรใหมี

คุณภาพและบรรลุคุณธรรมเปาหมายท่ีกําหนด 

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวาคณะทํางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ ขอเสนอรางจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ฉบับปรับปรุง

ครั้งท่ี1) ใหสอดคลองกับเกณฑตามแบบประเมินองคกรคุณธรรมของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สําหรับหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทา) ในเกณฑประเมินขอท่ี 5 

กําหนดใหองคกรมีการทบทวน ปรับปรุงแผนสงเสริมฯขององคกรท่ีมีคุณภาพ ท้ังนี้คณะทํางานฯจึงขอเสนอ

กิจกรรมเพ่ิมเติม ไดแก (1) ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย (2) กําหนดประเด็นคุณธรรมเพ่ิมเติม ท่ีสอดคลองกับ

ประเด็นคุณธรรมเปาหมาย 3 มิติ ไดแก 1. ยึดม่ันในหลักธรรมศาสนา 2. ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  3. รักษา อนุรักษสิ่งแวดลอม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบ 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

6.1 รายงานความคืบหนาการปรับปรุงขอมูลขาวประชาสัมพันธในเว็บไซตภาษาอังกฤษของ 

กรมอนามัย 

นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ รายงานวาไดปรับปรุงแกไขสวนในของขาวประชาสัมพันธในเว็บไซต

ภาษาอังกฤษของกรมอนามัยเรียบรอยแลว ท้ังนี้สามารถเขาไปดูขอมูลเพ่ือรวมกันชวยทบทวน ตรวจสอบ และ

ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน และกรณีตองการปรับปรุงขอมูลในสวนอ่ืนๆ สามารถประสานงานกับ 

กองแผนงาน เพ่ือขอสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลเพ่ิมเติมได 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.2 กําหนดวันประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศครั้งตอไป 

นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กําหนดใหจัดประชุม 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 8/2565 ในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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6.3 การจัดทําแผนทดสอบภาษาอังกฤษ 

นางสาวนัยนา ใชเ ทียมวงศ  ผู อํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มอบหมายให 

นางสาวมนสินี น้ําจันทร จัดทําแผนฯดังกลาว  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.4 รายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

นางสาวสมประสงค ภาผล  รายงานวาคณะทํางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ ไดจัดทํารายงานฯ โดยมีกิจกรรมท่ีขับเคลื่อนตามแผนฯ ณ วันท่ี 21 เมษายน 2565 ไดแก (1) 

กิจกรรมท่ี 9 รายงานผลการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตฯ (2) กิจกรรมท่ี 14 โครงการสงเสริมคานิยม ความ

ผูกพัน และวัฒนธรรมองคกร รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11 

6.5 การประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของกรมอนามัย 

ครั้งท่ี 2/2565  

นางสาวสมประสงค แจงท่ีประชุมทราบเรื่องการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนคุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการดําเนินงานของกรมอนามัย ครั้งท่ี 2/2565 ซ่ึงกองการเจาหนาท่ีไดจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 19 

เมษายน 2565 ในการประชุมดังกลาว ผูจัดไดสื่อสารใหคณะทํางานไดรับทราบหลักเกณฑการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดประกอบดวย เกณฑการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ภายใตเครื่องมือการประเมิน 3 

เครื่องมือ ดังนี้ (1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) (2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก(External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT) (3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ (Open Data Integrity 

and Transparency Assessment : OIT) 

 

 

ปดประชุมเวลา 14.00 น. 

 

 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอํานวยการ 



เอกสารแนบ 6 
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 ่
 ม.ิย.65 ยงัไมถ่งึรอบ
ระยะเวลาด าเนนิการ 

9 กจิกรรมการตรวจสขุภาพประจ าปี 
(ภายใน ม.ิย.65) 

13 คน พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

 รอผลตรวจสขุภาพ 

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 

ด าเนนิการแลว้ 

คลิ๊กทีน่ี ่

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  5เดอืนแรก คลิ๊กทีน่ี ่
 5เดอืนหลังยังไมถ่งึรอบ 

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 ่
 เม.ย.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 การวเิคราะหผ์ลการตอบแบบ
ประเมนิภาวะสขุภาพบคุลากรกรม
อนามยั (ภาคผนวก ง) 

1 ฉบบั 1-31 ม.ีค.
65 

Partnership 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การ
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่

น่าท างาน ฯ 

 คลิ๊กทีน่ี ่
 

19 การวเิคราะหผ์ลการตอบแบบ
ประเมนิคณุภาพชวีติการท างานของ
บคุลากรกรมอนามยั 

1 ฉบบั 1-31 ม.ีค.
65 

Partnership  คลิ๊กทีน่ี ่

20 ทบทวนมาตรฐานการปฏบิตังิาน 
SOP ตัวชีว้ดัที ่2.2  

1 ฉบบั 1- 31 ม.ีค. 
65 

Regulation and Legislation   คลิ๊กทีน่ี ่

21 กจิกรรมใหค้วามรูด้า้นสขุภาพ
อนามยัสิง่แวดลอ้มและความสมดลุ
ในชวีติการท างาน  

2 เรือ่ง ม.ีค. – ม.ิย.
65 

Advocate  คลิ๊กทีน่ี ่
 ยังไมถ่งึรอบด 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


1 
 

                                        

 

  

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 
เม.ย.65 

5. จัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยมีข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารให้เป็นปัจจุบันและกล่องรบัฟังความคิดเห็น  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 สนับสนุนอุปกรณ์การท้าความสะอาดช่องปาก 
     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 √ 
11.10√ 

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 
 

  

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 
 

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 
ยังไมถ่งึระยะเวลาด าเนนิการ 

11.มกีารประเมนิภาวะโภชนาการ โดยใชค้า่ดัชนมีวลกายและวดัรอบเอว  
(ภาคผนวก จ) 

13 คน เก็บหลักฐานภายใน 15 ม.ิย.65 

12.กจิกรรมการประเมนิความเสีย่งตอ่การเกดิโรคเสน้เลอืดหัวใจและหลอดเลอืดของ
บคุลากรทีม่อีาย ุ35 ปีขึน้ไปดว้ยโปรแกรม CV Risk score 

1 ครัง้ ด าเนนิการแลว้ 



               

กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามยัส่ิงแวดล้อม และความสมดลุในชีวิตการท างาน 

เรื่องการลดน ้าหนักด้วย IF  [Intermittent Fasting] 

Intermittent  = เป็นช่วงๆ การท าเป็นพกัๆ ไม่ต่อเน่ือง   , Fasting = การจ ากดัหรืองดอาหาร 
สิ่งที่พงึได้รับจาก IF  คือ  
-Sirtuins [SIRTs] การยืดอาย ุยีนอดอยาก ยีนอายยืุน ยีนควบคมุการแก่ตวัของเซลล์ 
-Autophagy ขจดั/ชะลอความเส่ือม กระบวนการกลืนกินตวัเองของเซลล์เป็นกระบวนการส าคญัเม่ือเซลล์ต้องการ
สารอาหาร การติดเชือ้ หรือซอ่มแซมออร์แกแนลท่ีเกิดความเสียหาย 
-Metabolic Flexibility สร้างความยืดหยุ่นของระบบพลงังานในร่างกาย ส าคญัต่อการรักษาสมดลุพลงังานของ
ร่างกาย การท างานของสมอง ระดบัพลงังานและการป้องกนัโรค 

ช่วงเวลา Fasting diet นัน้แหล่งของคาร์โบไฮเดรตในร่างกายจะลดลง และไขมนัท่ีถกูเก็บ ถกูน าออกมาใช้เป็น
พลงังาน โดยประเภทท่ีได้รับความนิยมคือ จ ากดัเวลาทานอาหาร 8 ชัว่โมง และอดอาหาร 16 ชัว่โมง 

การจัดสัดส่วนจาน 2:1:1 

แบ่ง “จานอาหารเป็น 4 สว่น แลว้แบ่งปรมิาณอาหารลงในจานตาม

สดัสว่น และเสรมิดว้ย ผลไม ้1 สว่น/มือ้ + นมจดื 1 แกว้/วนั หรอืโย

เกริต์ รสธรรมชาต ิมือ้ไหนก็ได ้

ทัง้นี ้ลดการกนิมือ้จบุจบิ 
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การประเมนิภาวะโภชนาการ 

วธิทีี ่1 ค านวณจากคา่ดชันีมวลกาย (BMI)  

สตูร ดชันีมวลกาย BMI     =       น 
้าหนัก(กโิลกรมั)                         

                                                 ส่วนสูง(เมตร) x ส่วนสูง (เมตร) 

วธิทีี ่2 เปรยีบเทยีบ เสน้รอบเอว กบั ส่วนสูงหารสอง (อว้นลงพุง) โดย 
1.วดั “เสน้รอบเอว (ซม.)   
2.ค านวณ “ส่วนสูง (ซม.) หาร 2   
3.เปรยีบเทยีบ “เสน้รอบเอว”กบั “ส่วนสูง” หาร 2 
 
เทคนิค การดแูลน ้าหนักตวั 
-เลอืกน ้าหนักทีอ่ยู่ในชว่งเกณฑ ์BMI ปกต ิมา 2 ตวัเลข 
  ตวัเลข 1 น ้าหนักทีใ่ช ่ “รกัษาไวใ้หค้งที”่ 
  ตวัเลข 2 น ้าหนักจุดวกิฤต อาจใกลเ้สีย่ง เกนิ BMI ปกตแิลว้ 
-ช ัง่น ้าหนักตวัเป็นประจ า 
-หากช ัง่น ้าหนักถงึจดุวกิฤต ควรรบีหนักลบัมาดแูลตวัเอง 
*เป็นวธิกีารป้องกนัไม่ใหน้ ้าหนักเลยไปเกนิจดุทีจ่ะหนักลบัมาลดไดท้นั 

วทิยากรจากส านักโภชนาการ 

นายภาสกร สรุะผดั นักวชิาการสาธารณสขุปฏบิตักิาร  (เป็นนักก าหนดอาหารวชิาชพี) 

นางสาวนาตยา องัคนาวนิ นักโภชนาการช านาญการ 

ผูเ้ขา้รบัการอบรม : บุคลากรศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ 

น.ส.พทัธนันท ์วงัเสนา นักวชิาการพสัดุ 



การวเิคราะห์สรุปผลการประเมนิความเส่ียงต่อการเกดิโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด  

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้วยโปรแกรม CV risk  score  

 การประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหวัใจและหลอดเลือดของบุคลากรท่ีมีอาย ุ35 ปีข้ึนไป ดว้ย
โปรแกรม CV Risk score  Thai CV risk score (mahidol.ac.th)   

1. ขอ้มูลทัว่ไป จ านวนบุคลากรท่ีมีอาย ุ35 ปีข้ึนไป จ านวน 8 คน จากจ านวนทั้งหมด 13 คน แบ่งเป็น เพศชาย จ านวน 2 คน 

 และเพศหญิง จ านวน 6 คน 

2. ผลลพัธ์ท่ีได ้

ล ำดับ ชื่อ % ควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรคฯ
ในระยะเวลำ 10 ปีของท่ำน 

จัดอยู่ในกลุ่ม
ควำมเสี่ยง 

ค ำแนะน ำ 

1 น.ส.นยันา ใช้เทียมวงศ์ 7.91% เส่ียงนอ้ย ควรออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ รับประทานผกัผลไมเ้ป็น
ประจ า ลดน ้ าหนกัใหอ้ยูใ่นเกณฑป์กติ และตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

2 นางจารุมน บญุสงิห์ 14.38% เสีย่งปานกลาง ควรออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ รับประทานผกัผลไมเ้ป็น
ประจ า ควบคุมระดบัความดนัโลหิตใหดี้ ลดน ้ าหนกัใหอ้ยู่
ในเกณฑป์กติ และควรไดรั้บการตรวจร่างกายประจ าปี
อยา่งสม ่าเสมอ 

3 น.ส.ป่ินอนงค์ เครือซ้า 2.70% เส่ียงนอ้ย ควรออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ รับประทานผกัผลไมเ้ป็น
ประจ า ลดน ้ าหนกัใหอ้ยูใ่นเกณฑป์กติ และตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

4 นายพศิน  พิริยหะพนัธุ์ 1.56% เส่ียงนอ้ย “ 

5 น.ส.จิราภรณ์  สุม่ติ๊บ 1.84% เส่ียงนอ้ย “ 

6 น.ส.สมประสงค์ ภาผล 1.21% เส่ียงนอ้ย “ 

7 น.ส.พทัธนนัท์  วงัเสนา 1.64% เส่ียงนอ้ย “ 
8 นายรังสรรค์ พนัธ์จบสงิห์ 6.83%    เส่ียงนอ้ย “ 

หมายเหต ุ(Disclaimer) 

-ผลลพัธ์ที่ได้ เป็นการประเมินความเสีย่งตอ่การเจ็บป่วยหรือเสยีชีวิตจากโรคเส้นเลอืดหวัใจตีบตนัและโรคเส้นเลอืดสมองตีบตนัในระยะเวลา 10 ปี

ข้างหน้า 

-ผลการประเมินและค าแนะน าทีไ่ด้รับจากโปรแกรมนีไ้มส่ามารถใช้แทนการตดัสนิใจของแพทย์ได้ การตรวจรักษาเพิ่มเติมหรือการให้ยารักษาขึน้อยู ่

กบัดลุยพินิจของแพทย์และการปรึกษากนัระหวา่งแพทย์และตวัทา่น  

-ผลการประเมินนีไ้มส่ามารถใช้กบัผู้ ป่วยโรคลิน้หวัใจหรือโรคหวัใจเต้นผิดจงัหวะได้ 

 

 

 

3. การแปรผลตามคา่ท่ีได้ 



กำรแปรผลโอกำสเส่ียงต่อกำรเกดิโรคเส้นเลือดหวัใจและหลอดเลือด 

   จ ำนวนคน ร้อยละ 

เขียว <10% ต ่ำ 7 87 

เหลือง 10-<20% ปำนกลำง 1 13 

ส้ม 20-<30% สูง 0 0 

แดง 0-<40% สูงมำก 0 0 

แดงเข้ม >40% สูงอันตรำย 0 0 

 

สรุป การวิเคราะห์ ผลการประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหวัใจและหลอดเลือดของบคุลากรท่ีมีอาย ุ35 ปี

ขึน้ไป ด้วยโปรแกรม CV Risk score จากการแปรคา่ท่ีได้พบว่า บคุลากรศนูย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีความเส่ียงตอ่

การเกิดโรคเส้นเลือดหวัใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปีจดัอยูใ่นกลุ่มเส่ียงน้อย หรือเส่ียงต ่า คดิเป็นร้อยละ 87 ซึง่ใกล้เคียงกบั
ระดบัความเส่ียงของคนไทยเพศเดียวกนั อายเุท่ากนั และปราศจากปัจจยัเส่ียง และมีเพียงร้อยละ 13 ท่ีมีความเส่ียงระดบัปานกลาง  

ข้อแนะน ำเบือ้งต้น 

เพ่ือปอ้งกนัการเกิดโรคหลอดเลือดในอนาคต ควรออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ รับประทานผกัผลไม้เป็นประจ า ลดน า้หนกัให้อยูใ่น
เกณฑ์ปกต ิและตรวจสขุภาพประจ าปี  ควบคมุระดบัความดนัโลหิตให้ดี  
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