
1 

รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่8/2565 
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น – 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4 

ผู้มาประชุม 
1. นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ      ประธาน 
2. นางจารุมน บุญสิงห์   นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
3. นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                        
4. นางสาวสุพัตรา ท่างาม   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
5. นายพศิน พิริยหะพันธุ์    นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
6. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ   
7. นางสาวมนสินี น้ าจันทร์  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
8. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย   นักวิเทศสัมพันธ์                     
9. นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
10. นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
11. นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา   นักวิชาการพัสดุ 
12. นายรังสรรค์ พันธ์จบสิงห์  พนักงานขับรถยนต์                  
13. นางสาวสมประสงค์ ภาผล   นักจัดการงานทั่วไป                      เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม   - 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 การประชุมกรมอนามัยครั้งที่ 8/2565 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมก าธร 

สุวรรณกิจ มีรายละเอียด ดังนี้ 
(1) อธิบดีกรมอนามัย กล่าวขอบคุณบุคลากรและหน่วยงานที่ร่วมด าเนินงานให้กรมอนามัยได้รับ

โล่ประกาศเกียรติคุณ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2563-2565” (5 ปีซ้อน) และ
แสดงความยินดีกับผู้อ านวยการ กรส. คนใหม่ นายแพทย์ศุภฤกษ์ สื่อรุ่งเรือง 

(2) ผู้อ านวยการกองคลังรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 จากระบบ GFMIS  
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 ประธานการประชุม ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้ได้ตาม
เป้าหมาย 

(3) ผู้อ านวยการกองแผนงาน รายงานร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ซึ่ง
กรมอนามัยได้รับงบประมาณน้อยลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวน 26.32 ล้านบาท และขอให้
หน่วยงานเตรียมข้อมูลส าหรับการพิจารณาร่าง พรบ. วาระที่ 1 และวาระที่ 2 ของสภาผู้แทนราษฎร ในช่วง
เดือนมิถุนายน และสิงหาคม 2565 นี้ 

(4) ผู้อ านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการประชุม
วิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจ าปี พ.ศ. 2565 และการเตรียมการรับเสด็จฯ โดยจะมีการ
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ประชุมเตรียมการรับเสด็จ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ประธานการ
ประชุมแจ้งให้ทุกส านักฯ/กองฯ ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการประชุมด้วย 

(5) เลขานุการกรมฯ รายงานหนังสือแจ้งเวียนมาตรการประหยัดพลังงาน และแผนการ
ด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565) และขอให้ทุกหน่วยงานติดตาม
รายงานข้อมูลผ่านระบบ e-report ทุกวันที่ 5 ของเดือน 

(6) ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ น าเสนอการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม กฎ กพ . ที่ออกมา
ใหม่ 1) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอน ย้าย ข้าราชการพลเรือยสามัญ 2) ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
ข้าราชการ HIPPS 3) ผลการประเมิน Happinometer ของกรมอนามัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ครั้งที7่/2565  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  - ไม่มี- 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ   
4.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 งบด าเนินงาน ผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย 
(Department Operation Center : DOC)  

นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ รายงานว่าได้บันทึกผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบด าเนินงาน จ านวน 6 โครงการ เข้าสู่ระบบศูนย์ติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) โดยมีผลเบิกจ่ายสะสม  
จ านวน 619,757.90 บาท (ข้อมูล 20 พฤษภาคม 2565) คิดเป็นร้อยละ 69.09 ของฐานวงเงินงบประมาณ
ภาพรวม (869,980 บาท รวมเงินที่ยืมจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)  

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.2 รายงานสถานการณ์ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ (ข้อมูล 20 พฤษภาคม 2565) 
นางสาวสุพัตรา ท่างาม รายงานว่า ผลการเบิกจ่ายสะสม แบ่งตามประเภทรายงบ พบว่ามีเฉพาะ  

งบด าเนินงาน ที่มีผลเบิกจ่ายสะสม จ านวน 619,757.90 บาท คิดเป็น 69.09 % ของวงเงินงบประมาณรวม
ที่ได้รับจัดสรร (896,980.00 บาท รวมยอดที่ยืมจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที ่
กรมอนามัยก าหนด (600,976.60 บาท=67 %) มียอดผูกพัน จ านวน 7,121.50  บาท คิดเป็น 0.79 % ของ
วงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร ส่งผลให้มียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จ านวน 270,100.60 บาท 
คิดเป็น  30.11 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร (896,980.00 บาท) และเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรการส าคัญประเมินผลคะแนนตามตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมอนามัยก าหนด
เป้าหมายงบด าเนินงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประชุมสัมมนา ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
คิดเป็นเงินจ านวน 448,490.00 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร 896,980.00 บาท ปัจจุบันมีผลเบิกจ่ายสะสม จ านวน 
459,170.05 บาท คิดเป็น 51.19 % รายละเอียดตามเอกสารแนบ1 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา - 

5.1 ติดตามผลการด าเนินงาน ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 
ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 

5.1.1 นโยบายส าคัญ เร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสาย
วิชาการ (Core Function) 

5.1.1.1 ตัวชี้วัดที่ 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อน าไปสู่
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 

นายพศิน พิริยหะพันธ์ และนางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ รายงานข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบรายงานตัวชี้วัด
ในระบบ DOC ในเดือน พ.ค. 65 ว่าได้เข้าหารือท าความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินในรอบ 5 เดือนหลัง 
กับกลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล กองแผนงานเรียบร้อยแล้ว และได้รับ Username, Password ส าหรับใช้ในการ
น าเข้าชุดข้อมูลที่มีค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ในระบบ Anamai  Data catalog เพ่ือเตรียมด าเนินงาน
ตามแผนต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2   

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.1.2 ตัวชี้วัดที่ 1.39 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร

กรมอนามัยให้สามารถด าเนินงานด้านต่างประเทศเพ่ือรองรับการด าเนินงานสุขภาพโลกของไทย 
นางสาวมนสินี น้ าจันทร์ รายงานเสนอข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ใน

เดือน พ.ค. 65 ว่าได้ด าเนินการ 2 รายการตามแผน ได้แก่ (1) ส่งแบบประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM 
ให้ผู้เข้าร่วมประเมินส าหรับรอบ 5 เดือนหลัง โดยได้จัดท าเป็นบันทึกแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ท าแบบประเมิน
สมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM และ (2) รายงานการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ ประจ าเดือน 
พ.ค. 65  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.1.3 ตัวชี้วัดที่ 1.40 ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลความร่วมมือ

ระหว่างประเทศของกรมอนามัย 
นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์ และนางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ รายงานเสนอข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบ

รายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน พ.ค. 65 ว่าได้ด าเนินการตามแผนขับเคลื่อน ได้แก่ (1) พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย (2) จัดท าคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.2 ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 

5.1.2.1 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง (BCP)  

นางสาวสุพัตรา ท่างาม รายงานเสนอข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC  
ในเดือน พ.ค. 65 ได้ด าเนินการรายงานการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 5 พร้อมเสนอหัวข้อ กระบวนงาน SOP ที่จะจัดท าขึ้นใหม่และกระบวนงานที่จะปรับปรุง   
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ส าหรับเกณฑ์การประเมินรอบ 5 เดือนหลัง ระดับที่ 1 ข้อ1.2 ให้มีเอกสารสรุปการสือสารแผน BCP 
ซึ่งได้สื่อสารแผนดังกล่าวไปแล้วในการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 31 มี.ค.65 
ดูรายละเอียดได้ที่ https://cic.anamai.moph.go.th/web-
upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Business-Continuity-Plan_BCP.pdf 

ส าหรับการทดสอบแผน BCP จะก าหนดด าเนินการในเดือนมิถุนายน 2565 และจะแจ้งวันให้ทราบ
ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบให้จัดท ากระบวนงาน SOP ที่จะจัดท าขึ้นใหม่ คือ กระบวนงาน
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ และ
กระบวนงาน SOP ที่จะปรับปรุง คือ กระบวนงานงบรายจ่ายอ่ืน รายการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว   

 
5.1.2.2 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่า

ท างานมีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา รายงานเสนอข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ใน

เดือน พ.ค. 65 ว่า ในเดือนนี้จะให้ทุกคนตอบแบบประเมินประสิทธิผลซึ่งในการประชุม ศรป. ครั้งที่ 7 ได้มีการ
เลือกกิจกรรมในระดับดีมากไว้แล้ว คือกิจกรรมทางกาย/ออกก าลังกาย และกิจกรรมการประเมินภาวะ
โภชนาการ ซึ่งกิจกรรมที่เลือกสามารถน าไปสู่การสร้างเสริมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มุ่งให้เกิดการเรียนรู้
ด้านสุขภาพครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ เจตคติ และทักษะ โดยขอความร่วมมือให้ทุกคนร่วมกันตอบ
แบบประเมินฯตามลิงค์ที่ส่งไปในกรุ๊ปไลน์ CIC เพ่ือคณะท างาน HWP. จะรวบรวมและรายงานผลต่อไป 

พร้อมแจ้งก าหนดการส าหรับการเข้ารับตรวจประเมินรอบ 5 เดือนหลัง จากเดิมมิถุนายน เป็นระหว่าง
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 แจ้งผลคะแนนการประเมินฯ ในวันที่ 20 ก.ค.65 และเปิดให้อุทธรณ์คะแนน 
ระหว่างวันที่ 21-27 ก.ค.65 ประกาศผลคะแนนอุทธรณ์ในวันที่ 9 ส.ค.65 ทั้งนี้ส านักส่งเสริมสุขภาพจะแจ้ง
เวียนรายละเอียดดังกล่าวให้ทราบอีกครั้ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

มติที่ประชุม รับทราบ  
5.1.2.3 ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  

นางสาวสมประสงค์ ภาผล รายงานเสนอข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ใน
เดือน พ.ค. 65 ผ่านคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ ว่าจะด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน 
จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมที่ 5. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 
15 ของทุกเดือน และน าขึ้น เว็บไซต์หน่วยงาน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน (2) กิจกรรมที่ 6. ประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 และรายงานผลการ
ประชุมน าขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน (3) กิจกรรมที่ 7. รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด ตามค ารับรองฯ 
และแสดงหลักฐานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ ผ่านการประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน น าขึ้น
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติตามเสนอ 
 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Business-Continuity-Plan_BCP.pdf
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 ตัวช้ีวัดที่ 2.4 ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)  
นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย ได้ด าเนินการปรับปรุงเนื้อหาและขอหารือแนวทางการน าเสนอ LIKE 

Talk รอบชิงชนะเลิศ หัวข้อจัดการความรู้เรื่อง Go Abroad Flow ในส่วนของรูปแบบของ Flow Chart  และ
หากท่านใดมีองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับภารกิจงานให้เจ้าหน้าที่สามารถน าเสนอในที่ประชุมศรป .ในครั้ง
ต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.2.5 ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า และนางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ รายงานเสนอข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบ

รายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน พ.ค. 65 มี 2 กิจกรรม ได้แก่ 1.มีการติดตาม ความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 2.มีรายงานผลผลิตของกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการแล้ว  
ณ เดือนพฤษภาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.2.6 ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความ

โปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
นางจารุมน บุญสิงห์ รายงานการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.6 มีกิจกรรมที่อยู่

ระหว่างการด าเนินงาน คือ  
กิจกรรมที่ 1.2 ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน 

(OIT) ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินการรับรู้ฯ IIT ของรอบ 5 เดือนแรก พบว่ามีตัวชี้วัดที่มีค่า
คะแนนน้อยที่สุดคือ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ประเด็นเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงานอย่างถูกต้อง ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหลักเกณฑ์ OIT และด าเนินการตามหลักเกณฑ์เพ่ือปิด GAP 
ต่อไป 

กิจกรรมที่ 3.2 - 3.3 ก าหนดเป้าหมายกิจกรรมละ 4 ครั้ง โดยในการประชุมครั้งนี้ เป็นการรายงาน
ความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 ในการประชุม ศรป.ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 20 พ.ค.65 

กิจกรรมที่ 4.1 สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลความรู้บนเว็บไซต์ ศรป. และช่องทางอ่ืนๆ ก าหนดเป้าหมาย 
2 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการหาข้อมูลความรู้เพื่อมาเผยแพร่ต่อไป 

ส าหรับการด าเนินงานคุณธรรมของหน่วยงาน นางจารุมน บุญสิงห์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า (1) เมื่อ
วันที่ 29 เม.ย. 2565 ได้ส่งผลงานหน่วยงานคุณธรรมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ชื่อผลงานส่งเสริมคุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง (Promotion of Morality and 
Sufficiency Economy) ประกาศผลการคัดเลือกภายใน มิถุนายน 2565 พิธีมอบรางวัลในการประชุม กรม
อนามัย ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 (2) ผู้แทนหน่วยงานจ านวน 6 คน ตอบแบบวัดการรับรู้ (IIT) ของ
ส านักงาน ปปช.เรียบร้อยแล้ว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.2 วิเคราะห์สถานการณ์ผลการเบิกจ่ายจากข้อ 4.2 เพื่อก าหนดมาตรการ หรือแนวทาง ติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

พบว่าสถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ดังที่ปรากฏในวาระที่ 4 ข้อ 4.2 เดือนพ.ค. 2565  
กรมอนามัยก าหนดเป้าหมายผลการเบิกจ่ายสะสมไว้ที่ 67 % คิดเป็นเงินจ านวน 600,976.60 บาท ของวงเงิน
งบประมาณภาพรวม (รวมยืม กพร.) จ านวน 896,980.00 บาท หากพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับโอน
ทั้งสิ้นจ านวน 670,855.00 บาท หักยอดเบิกจ่ายสะสมจ านวน 619,757.90 บาท หักกันเงินPO จ านวน
7,121.50 บาท หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนต์เดือนพ.ค.- ก.ค. จ านวน 37,440.00 บาท ดังนั้นเงิน
คงเหลือหลังกันส าหรับด าเนินงานในไตรมาส 3 จ านวน 6,535.60  บาท  

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ จึงเสนอมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ดังนี้ (1) ผู้บริหาร 
ก ากับ ติดตามเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ผ่านการประชุมประจ าเดือนของ
หน่วยงาน (2). จัดท าแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาสให้ผ่านเกณฑ์ท่ีกรมอนามัยก าหนด /ปรับแผนการด าเนินงาน
ตามรอบไตรมาสและปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เร่งรัดผู้รับชอบหลักด าเนินการจัดท าอนุมัติจัด ส่งต่อให้
งานการเงินด าเนินการยืมเงินลงคลัง เพ่ือตัดยอดเบิกจ่ายภายในเดือนที่ก าหนดตามแผน (4) กรณีเงิน
งบประมาณด าเนินงานไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน หรือระหว่างรอรับเงินโอนจัดสรร
งบประมาณในส่วนที่เหลือ ให้บริหารจัดการโดยการขอยืมเงินงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน หรือบริหารจัดการ
ด้วยเงินทดรองราชการประจ าหน่วยงาน 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบให้ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการให้ยอดเบิกจ่ายใกล้เคียงกับ
เป้าหมายของกรมอนามัยมากที่สุด 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

6.1 การประชุมความร่วมมือไทย-จีนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม วันพุธที่ 25 
พฤษภาคม  2556 เวลา 13.30-16.00 น. (Bangkok Time) ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกาย  

มติที่ประชุม รับทราบนางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า แจ้งว่าการประชุมดังกล่าวเป็นการจัดแบบออนไลน์ 
ระหว่างไทย – จีน เพ่ือหารือตาม MOA โดยผลลัพธ์ที่จะได้รับคือ วัน เวลา สถานที่ ประเด็น หน่วยงานที่จะ
เข้าร่วม และขอให้กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ช่วยจัดท าป้ายตั้งโต๊ะส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว 

6.2 การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
กรมอนามัย ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2565 ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดอยุธยา 

นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า ในฐานะCHRO แจ้งว่าอ.ก.พ. กรมอนามัย มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ และประเภททั่วไป ในสังกัดกรมอนามัย  

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.3 การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 งบลงทุน (ยกเว้น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา แจ้งเงือนไขในการของบฯ โดยต้องมีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้น

ไป และถ้าเป็นราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ให้แนบเอกสารใบเสนอราคาจ านวน 3 ร้าน ด้วยและที่ประชุม
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เสนอให้ขอค าจ านวน 3 รายการ ได้แก่ 1) ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด 2)เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 
15 ตัว 3) เครื่องปรับอากาศจ านวน 4 เครื่อง 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ 
6.4 รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
นางสาวสมประสงค์ ภาผล  รายงานว่าคณะท างานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนย์ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ ได้จัดท ารายงานฯ โดยมีกิจกรรมที่ขับเคลื่อนตามแผนฯ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ได้แก่ (1) 
กิจกรรมที่ 9 รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯ (2) กิจกรรมที่ 14 โครงการส่งเสริมค่านิยม ความ
ผูกพัน และวัฒนธรรมองค์กร รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10 

6.5 การสอบภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรกรมอนามัย 
นางสาวมนสินี น้ าจันทร์  รายงานว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้ท าแบบส ารวจความต้องการในการ

เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรกรมอนามัย โดยด าเนินการน าร่องในหน่วยงานส่วนกลาง เพ่ือ
ส ารวจจ านวนผู้สนใจเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษจากหน่วยงานต่าง ๆ และน าข้อมูลที่ได้มาวางแผนจัดการ
ทดสอบภาษาอังกฤษต่อไป โดยในขณะนี้ได้ปิดรับแบบส ารวจฯ แล้ว มีผู้สนใจเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ 
จ านวนทั้งสิ้น 160 คน จาก 17 หน่วยงาน โดยในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ค. 65 นี้ จะมีการปรึกษากับ 
สถาบันปัณณทัตถึงแนวทางและกรอบการด าเนินงานให้ชัดเจนขึ้น ตลอดจนท าบันทึกแจ้งให้ผู้มีรายชื่อทั้ง 160 
คน ลงทะเบียนและเลือกรอบการสอบ 1 รอบ จาก 5 รอบ ที่จะจัดสอบระหว่างวันที่ 22-24 ม.ย. 65  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 

ผู้จดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค์ ภาผล 
นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ท่างาม 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอ านวยการ 
 



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 

  ด าเนนิการแลว้ 

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-
มี.ค.65 
 พ.ค.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 กจิกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก 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  
การฝึกจติตัวเอง/น่ังสมาธ ิ

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 
 ม.ิย.65 

11.มกีารประเมนิภาวะโภชนาการ โดยใชค้า่ดัชนมีวลกายและวดัรอบเอว  
(ภาคผนวก จ) 

13 คน  ด าเนนิการแลว้ 

12.กจิกรรมการประเมนิความเสีย่งตอ่การเกดิโรคเสน้เลอืดหัวใจและหลอดเลอืดของ
บคุลากรทีม่อีาย ุ35 ปีขึน้ไปดว้ยโปรแกรม CV Risk score 

1 ครัง้ ด าเนนิการแลว้ 
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ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 14 โครงการสงเสริมคานิยม ความผูกพัน และวัฒนธรรมองคกร (HEALTH) ตามหลักคุณธรรม

เฉพาะกาล (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญู) และประเด็นคุณธรรมเปาหมาย 3 มิติ ไดแก 1. ยึดม่ันใน

หลักธรรมศาสนา 2. ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3. รักษา อนุรักษสิ่งแวดลอม 

ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2565  

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

14.1 กิจกรรม

การสืบสาน

วัฒนธรรม 

ประเพณ ีและ

วันสําคัญตางๆ 

ทางศาสนา 

• เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2565 ผูแทนหนวยงานเขารวมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลนเนื่อง

ในวันวิสาขบูชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2565 จัดกิจกรรมอวยพรวันเกิดใหแกบุคลากร จํานวน 1 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

somphrasong.p
Textbox
เอกสารแนบ 1 
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 • เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2565 ผูบริหารพรอมดวยเจาหนาท่ีศรป. เขารวมกิจกรรม 

“สงกรานตวิธีใหม สืบสานวัฒนธรรมไทย เสริมสรางความผูกพันในองคกร”  
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 • เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2565 ผูบริหารพรอมดวยเจาหนาท่ีศรป. เขารวมกิจกรรม “สงกรานต

วิธีใหม ใสใจผูสูงอายุ” ณ วัดพุทธปญญา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2565 ผูบริหารพรอมดวยเจาหนาท่ีศรป. เขารวมกิจกรรมวันครบรอบ

วันสถาปนา กรมอนามัย 70 ป และรวมกันตักบาตรและยกยองเชิดชูบุคคลท่ีทําความดี  
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 • เม่ือวันท่ี 25 มี.ค. 65 จัดกิจกรรมอวยพรวันเกิดใหแกบุคลากร จํานวน 1 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • เม่ือวันท่ี 18 ก.พ. 65  ผูบริหารพรอมดวยเจาหนาท่ีศรป. รวมทําบุญถวายสังฆทาน ณ วัด

พุทธปญญา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • เม่ือวันท่ี 15 ก.พ. 65 จัดกิจกรรมอวยพรวันเกิดใหแกบุคลากร จํานวน 1 ราย 
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 • เม่ือวันท่ี 7 ม.ค.65  ผูบริหารพรอมดวยเจาหนาท่ีศรป. เขารวมพิธีประกาศเจตนารมณ

ขับเคลื่อนคุณธรรมและตอตานการทุจริต กรมอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 • เม่ือวันท่ี 7 ม.ค.65  ผูบริหารพรอมดวยเจาหนาท่ีศรป. เขารวมพิธีตักบาตรทําบุญปใหม 

กรมอนามัยและจัดฐานกิจกรรมวอลคแรลลี่ Walk Rally สําหรับรวมกิจกรรมปใหมกรม

อนามัย ดวยการเลนเกมสทายศัพทภาษาอังกฤษ และสงผูแทนหนวยงานเขารวมกิจกรรม

ฯ ของหนวยงานอ่ืน 
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 • เม่ือวันท่ี 29 ธ.ค. 2564 จัดทําประกาศพรอมท้ังประชาสัมพันธประกาศเจตนารมณการ

ปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน

การทํางานผานทางเว็บไซตของหนวยงาน (Link) เพ่ือรวมกันท่ี

จะสงเสริมความเทาเทียมกันระหวางบุคคล และสรางองคกรท่ี

ปราศจากการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน และ

จัดกิจกรรมอวยพรวันเกิดใหแกบุคลากรจํานวน 1 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

14.2  กิจกรรม

แตงกายผาไทย 
• เม่ือวันท่ี 12 พ.ค. 65 ผูบริหารพรอมดวยเจาหนาท่ีศรป. รวมกันแตงกายผาไทย  
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 • เม่ือวันท่ี 7 และ 12 เมษายน 2565 ผูบริหารพรอมดวยเจาหนาท่ีศรป. รวมกันแตงกาย

ผาลายดอก หรือผาไทย ในกิจกรรมวันสงกรานต 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • เม่ือวันท่ี 8 มี.ค. 65 ผูบริหารพรอมดวยเจาหนาท่ีศรป. รวมกันแตงกายผาไทย 
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 • เม่ือวันท่ี 11 ก.พ. 65 ผูบริหารพรอมดวยเจาหนาท่ีศรป. รวมกันแตงกายผาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • เม่ือวันท่ี 21 ม.ค. 65 ผูบริหารพรอมดวยเจาหนาท่ีศรป. รวมกันแตงกายผาไทย 
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14.3 กิจกรรม

สถานท่ีทํางานนา

อยู นาทํางาน 

เสริมสรางคุณภาพ

ชีวิตและความสขุ

ของคนทํางาน 

(Healthy 

Workplace 

Happy for Life) 

• เจาหนาท่ี ศรป. รวมกันออกกําลังกายเปนประจําทุกสัปดาห 
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 • เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ไดประกาศ

ยกยองชื่นชมบุคลากรท่ีมีผลแตมสุขภาพสูงสุด คือ นางสาวพัทธนันท วังเสนา ตําแหนงนักวิชาการ

พัสดุ พรอมท้ังไดรับของท่ีระลึกจากผูอํานวยการเพ่ือเปนขวัญกําลังใจ และแรงจูงใจใหแกบุคลากร

ในหนวยงานใสใจในการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง 
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 • เม่ือวันท่ี 19 พ.ค. 65 เจาหนาท่ี ศรป. รวมกันทําความสะอาดและจัดสถานท่ีทํางาน 

 

Before After 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 • เม่ือวันท่ี 18 มี.ค.65 เจาหนาท่ี ศรป. รวมกันทําความสะอาดและจัดสถานท่ีทํางาน 
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 •   เม่ือวันท่ี 31 ม.ค.65 เจาหนาท่ี ศรป. รวมกันทํากิจกรรม Big cleaning day 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• เม่ือวันท่ี 23 ธ.ค. 64 เจาหนาท่ี ศรป. รวมกันทําความสะอาด 5ส 
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14.4 กิจกรรม

บริจาคส่ิงของ 

หรืออนุรักษ

ส่ิงแวดลอม 

• เม่ือวันท่ี 10 พ.ค. 65 เจาหนาท่ี ศรป. เขารวมกิจกรรมกองการเจาหนาท่ี รวมใจทําความดี

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ณ วัดพุทธปญญา อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • เม่ือวันท่ี 11 พ.ค. 65 นางสาวปนอนงค เครือซา ผูแทนศรป. บริจาคสื่อเก่ียวกับโควิด ท่ีได

จากการดําเนินงานโครงการ UNFPA ใหแกหองสุมดกรมอนามัย 
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 • เม่ือวันท่ี 19 พ.ค. 65 ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  เขารวมกิจกรรม

บริจาคเลือด ณ อาคาร 1 กรมอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • เม่ือวันท่ี 16 มี.ค.65 เจาหนาท่ี ศรป. จํานวน 3 ราย ไดแก1.)นางสาวสมประสงค ภาผล 2) 

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย และ 3) นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย ไปบริจาคเลือด ณ กรมการแพทย 

ซ่ึงมีเพียง 1 ราย ท่ีผานเกณฑสามารถบริจาคเลือดได คือนางสาวสมประสงค ภาผล 

 

  

 

 

 

 

 

 • ระหวางวันท่ี 23 – 31 มี.ค.65 นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย เปนจิตอาสารวมปฏิบัติหนาท่ี

รับโทรศัพทสายดวน ผูพิทักษอนามัย COVID Watch  
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 • เม่ือวันท่ี 20 ม.ค. 65 บุคลากร ศรป.รวมกันบริจาคปฏิทินตั้งโตะเกา ชนิดตั้งโตะจํานวน 11 

ชิ้น เพ่ือนําไปใชผลิตสื่ออักษรเบรลล สําหรับผูพิการทางสายตา โดยนําไปสบทบกับจุดรับบริจาค

บริเวณหนาสํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิอาคาร 1 ชั้น 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ระหวางเดือน ธ.ค.64 – พ.ค.65 เจาหนาท่ี ศรป. รวมกันคัดแยกขยะ รีไซเคิล ขยะ

พลาสติก อยางตอเนื่อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.5 กิจกรรม

ศึกษาดูงาน 

โครงการตาม

แนวปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

• เม่ือวันท่ี 19 เม.ย. 65 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานรวมกับศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ เวลา 14.00 น.– 16.00 น. โดยระบบออนไลน ระหวางศรป.กับกองแผนงาน 
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จัดทําโดย คณะทํางานขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

 

 • เม่ือวันท่ี 25 มี.ค.65 เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในหัวขอ “การปลูกตนCactus สรางรายได” จัดโดยสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา ในรูปแบบ

ออนไลน 
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