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รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี9/2565 
ในวันท่ี 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น – 14.00 น. 

ณ หองประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร 6 ช้ัน 4 
ผูมาประชุม 
1. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ  ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ      ประธาน 
2. นางจารุมน บุญสิงห   นักวิเทศสัมพันธชำนาญการพิเศษ 
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 การประชุมกรมอนามัยครั้งที่ 9/2565 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ผูอำนวยการกองคลังรายงานภาพรวมการเบิกจายงบประมาณจาก ระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 
พฤษภาคม 2565 อธิบดีกรมอนามัย แจงใหทุกหนวยงาน เรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหไดตามเปาหมาย 
รวมถึงงบลงทุนเหลือจาย, งบครุภัณฑ ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 หากหนวยงานใดจำเปนตองใช
งบประมาณเพ่ิม ใหประสานกองแผนงานเพ่ือขอยืมงบประมาณและใหดำเนินการเงินนอกงบประมาณใหเปนไป
ตามระเบียบ 

(2) ผูอำนวยการกองแผนงาน นำเสนอกรอบการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตรกรมอนามัย รอบ 5 ป 
(พ.ศ. 2566-2570) Timeline การจัดทำ (ราง) แผนยุทธศาสตรฯ และ House Model เพื ่อใหที ่ประชุม
ทบทวน และพิจารณาเห็นชอบ ที ่ประชุม รับทราบ และใหกองแผนงาน รับขอคิดเห็นจากที ่ประชุม 
เพื่อดำเนินการปรับแกไข แจงเวียนองคประชุมกรมอนามัยเพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ จำนวน 2 รอบ และ
นำเสนอในที่ประชุมกรมอนามัยเปนวาระเพื่อทราบในครั้งตอไป  คลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอมทบทวนคา
เปาหมายตัวชี้วัดกอนสงใหกองแผนงานดำเนินการตอไป 

(3) เลขานุการกรมฯ รายงานมาตรการประหยัดพลังงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565 พบวาในชวง
เดือนกันยายน 2564 - เมษายน 2565 มีการใชไฟฟา และน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำกวาคามาตรฐานที่กำหนดไว และ
ขอความรวมมือทุกหนวยงานรายงานขอมูลการใชพลังงานรายเดือนในระบบ E- Report 

(4) ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่ รายงานผลการประเมินสมรรถนะผูบริหารกรมอนามัย ป 2565 
พบวา ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยแตละสมรรถนะที่มีคะแนนสูงสุด  ไดแก ทักษะการสื่อสาร การมีจิตมุงบริการ  
การประสานสัมพันธ และคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะที่มีคะแนนต่ำที่สุด ไดแก การสวนผลการประเมินฯ ที่ไดจะ
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นำไปใชในการพัฒนาและปรับปรุง โดยกำหนดใหทุกคนวางแผนพัฒนาตนเอง เลือกพัฒนา 1 สมรรถนะ  
กองการเจาหนาที่จะจัดทำหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 สมรรถนะ ไดแก ทำงานมุงผลสัมฤทธิ์ การวางแผน
กลยุทธ การคิดเชิงกลยุทธ และสรางสรรคสงเสริมนวัตกรรม หลักสูตร 2 วัน ระหวางเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน 2565 จำนวน 4 รุน ประกอบดวย ผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ หัวหนากลุม 1 คน และระดับ
ปฏิบัติการ 2 – 3 คน ซึ่งจะใหแตละหนวยงานเสนอโครงการพิเศษที่จะดำเนินการในป 2566 โดยประเมินผล
ตามเกณฑท่ีคณะกรรมการกำหนด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  ร ับรองรายงานการประช ุม ศ ูนย ความร วมม ือระหว างประเทศ  
ครัง้ท่ี8/2565 เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  - ไมมี- 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ   

4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเบิกจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ
ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน ผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย 
(Department Operation Center : DOC)  

นางสาวศิร ิน ันต ทุนทรัพย รายงานวา (1) ไดบ ันทึกผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิการ 
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ  
เขาสูระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) โดยมีผล
เบิกจายสะสม ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565  จำนวน 634,937.90 บาท คิดเปนรอยละ 71.78% (2) รายงาน
กิจกรรมปรับแผนปฏิบัติการประจำหนวยงาน ขอมูล ณ วันท่ี 17 มิถุนายน 2565  โดยเพ่ิมกิจกรรมการประชุม
เตรียมการสำหรับการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกรมอนามัย ใชเงินงบประมาณภายใตโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุงสูสากล และเลื่อนกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร 
ความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัยจากเดือนมิถุนายน เปนเดือนกรกฎาคม  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดำเนินงานศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ (ขอมูล 27 มิถุนายน 2565) 
นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานวา ผลการเบิกจายสะสม แบงตามประเภทรายงบ พบวางบดำเนินงาน 

ที่มีผลเบิกจายสะสม จำนวน 649,432.90 บาท คิดเปน 72.40 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ไดรับจัดสรร 
(896,980.00 บาท รวมยอดที่ยืมจากกลุมพัฒนาระบบบริหาร) ซึ่งต่ำกวาเปาหมายท่ี กรมอนามัยกำหนด 
(75 % = 672,735.00 บาท) มียอดผูกพัน จำนวน 5,961.50 บาท คิดเปน 0.66 % ของวงเงินงบประมาณรวม
ท่ีไดรับจัดสรร สงผลใหมียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จำนวน 241,585.60 บาท คิดเปน 26.93 % ของ
วงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร (896,980.00 บาท) รายละเอียดตามเอกสารแนบ1 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา - 

5.1 ติดตามผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประกอบดวย 

5.1.1 นโยบายสำคัญ เรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสาย
วิชาการ (Core Function) 
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5.1.1.1 ตัวชี้วัดที่ 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสูการ
เปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

นายพศิน พิริยหะพันธุ และนางสาวจิราภรณ สุ มติ๊บ รายงานขอมูลสำหรับนำเขาระบบ
รายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน มิ.ย 65 วาไดดำเนินการนำชุดขอมูลกรอบความรวมมือระหวางประเทศ
ดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย พรอมคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ตาม
มาตรฐานของสพร. กำหนด ข้ึนระบบบัญชีขอมูลภาครัฐของกรมอนามัยเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2   

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.1.1.2 ตัวชี้วัดที่ 1.39 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรม

อนามัยใหสามารถดำเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ 

DOC ในเดือน มิ.ย 65 ไดดำเนินการ 2 รายการตามแผน ไดแก (1) รวบรวมผลประเมินสมรรถนะ (Global 
Health Competency Score) ซึ่งประกอบดวย (1.1) ผลคะแนน Post-test ทักษะการใชภาษาและทักษะ
การสื่อสาร  1 และ 2 และ  (1.2) ผลประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนหลัง ท้ังนี้ ไดทำเปน
รายงานสรุปเรียบรอยแลว และ (2) รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือน  
มิ.ย 65  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.1.1.3 ตัวชี้วัดที่ 1.40 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวาง

ประเทศของกรมอนามัย 
นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขา

ระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน มิ.ย 65 วาไดดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน ไดแก (1) สื่อสาร 
ประชาสัมพันธชองทางการเขาถึงระบบฐานขอมูล และขอความรวมมือคณะกรรมการทำแบบประเมินความพึง
พอใจของระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย  (2) รวบรวม กำกับ ติดตามขอมูล
ความรวมมือระหวางประเทศจากหนวยงานตางๆ ในท่ีประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานตางประเทศ กรม
อนามัย ครั้งท่ี 2  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.1.2 ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 

5.1.2.1 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความ
ตอเนื่อง (BCP)  

นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC 
ในเดือน มิ.ย 65 มี 3 กิจกรรม ไดแก (1) จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน SOP (2) พัฒนา 
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน SOP ท่ีสอดคลองกับการประเมินควบคุม
ภายในและเผยแพรข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน (3) การรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5   

สำหรับเกณฑการประเมินรอบ 5 เดือนหลัง ระดับที่ 4  ขอ 4.2 ทดสอบแผนดำเนินธุรกิจ
อยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของหนวยงาน (จากรอบ 5 เดือนแรก) และใหมีสรุปผลการ
ทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของหนวยงานและภาพถายเปน
หลักฐานเชิงประจักษ คณะทำงานบริหารความตอเนื ่องฯ ไดดำเนินการทดสอบแผน BCP เมื ่อวันที ่ 17 
มิถุนายน 2565 และจัดทำสรุปการดำเนินงานเรียบรอยแลวสามารถดูรายละเอียดไดท่ี  หลักฐานตัวชี้วัดตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 >ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุม
ภ า ย ใ น  แ ล ะ แ ผ น ด ำ เ น ิ น ธ ุ ร ก ิ จ อ ย  า ง ต  อ เ น ื ่ อ ง  ( BCP) https://cic.anamai.moph.go.th/web-

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Report-BCP-170665.pdf
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upload/23xcfa0662ec139 f06b2a8 fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65 /2_1/2 . 1_Report-BCP-
170665.pdf หรือรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.1.2.2 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงานมี

ชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 
นางสาวพัทธนันท วังเสนา รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ 

DOC ในเดือน มิ.ย 65 วา ในเดือนนี้ มีสื่อใหความรูดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม เรื่องสุดทายคือ 
เรื่อง Health Meditation การฝกจิต สมาธิ สุขภาพ เปนใชสื่อจากชอง You tube หองเรียนแหงความสุข 
Happiness Classroom แชรไปใน Line Group CIC ของหนวยงานพรอมสรุปไวที ่ หนาเว็บไซตเรียบรอย 
พรอมกับใหเจาหนาท่ีใหขอมูลน้ำหนัก รอบเอว เพ่ือใชขอมูลมาทำการวิเคราะหตอไปและนำเสนอผลงานระดับ 
Output ผลผลิต 4.2 เอกสารหลักฐานแสดงบุคลากรในหนวยงานเขารับการตรวจสุขภาพตามสิทธิ โดยจาก
การวิเคราะห ศรป.เขารับบริการตรวจสุขภาพ ถึงรอยละ 100  นำเสนอผลงานระดับ Outcome 5.1 เอกสาร
วิเคราะหการประเมินประสิทธิผลการดำเนินกิจกรรม HWP. ระดับดีเยี่ยม นำเสนอผลงานระดับ Outcome 
5.2 เอกสารหลักฐานแสดงผลลัพธ รอยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ โดย ศรป.มีบุคลากรที่มี BMI 
ปกติเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 4.48 พรอมแจงกำหนดการเปนการย้ำอีกครั้งสำหรับการเขารับตรวจประเมินรอบ 5 
เดือนหลัง ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เปนตนไป โดยสำนักสงเสริมสุขภาพจะแจงผลคะแนน
การประเมินฯ ในวันท่ี 20 ก.ค.65 และเปดใหอุทธรณคะแนน ระหวางวันท่ี 21-27 ก.ค.65 ประกาศผลคะแนน
อุทธรณในวันท่ี 9 ส.ค.65 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.1.2.3 ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  
นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานเสนอขอมูลผานคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายฯ 

สำหรับนำเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน มิ.ย 65 วาจะดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน 
จำนวน 3 กิจกรรม ไดแก (1) กิจกรรมที ่ 5. รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1)  
ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน และนำขึ้น เว็บไซตหนวยงาน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน (2) กิจกรรมที่ 6. ประชุม
คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการ
ประชุมนำขึ้นเว็บไซตหนวยงาน (3) กิจกรรมที่ 7. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ 
และแสดงหลักฐานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ ผานการประชุมประจำเดือนของหนวยงาน นำข้ึน
เว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

มติท่ีประชุม รับทราบและอนุมัติตามเสนอ 
5.1.2.4 ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)  
นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย  สอบถามการดำเนินงาน SOP ของเจาหนาที่ในหนวยงานและ

หากปรับปรุงแกไขเสร็จแลว สงใหผูรับผิดชอบภายในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 เพ่ือดำเนินการวิเคราะหและลง
เว็บไซตของหนวยงานตอไป สำหรับความรู ของเจาหนาที ่ประจำเดือนนี ้ม ีจำนวน 1 เรื ่องไดแก ของ 
นายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ เรื่อง “การทำหนาที่พิธีกรภาคภาษาอังกฤษ” ซึ่งไดจัด
ประชุมOnline และ Onsite ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ หองประชุมกองกิจกรรมทางกาย โดยมีผูเขารวม
เจาหนาท่ีศรป.และหนวยงานสวนกลางจำนวน ท้ังสิ้น 20  คน ท้ังนี้ไดดำเนินการลงขอมูลองคความรูดังกลาวไว
ท่ี link เรียบรอยแลว พรอมใชงานนำข้ึนเว็บไซตหนวยงาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Report-BCP-170665.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Report-BCP-170665.pdf
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5.1.2.5 ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางสาวปนอนงค เครือซา และนางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขา
ระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน มิ.ย 65 มี 2 กิจกรรม ไดแก 1.มีการติดตาม ความกาวหนาของ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 2.มีรายงานผลผลิตของกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแลว  
ณ เดือนมิถุนายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.1.2.6 ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
นางจารุมน บุญสิงห รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.6 ดังนี้

กิจกรรมที่ 1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตหนวยงาน (Open 
Data Integrity and Transparency – OIT) อยู ระหว างดำเนินการ ม ีกำหนดแลวเสร็จเด ือน ก.ค. 65  
กิจกรรมที่ 2.1 ชี้แจง/สื่อสารแก SH เพื่อทำความเขาใจแบบวัดการรับรูฯ : ยังไมไดดำเนินการเนื่องจากการ
ประเมิน IIT รอบ 5 เดือนหลัง กองจ.จะใหหนวยงานดำเนินการประมาณเดือน ก.ค. 65 กิจกรรมท่ี 3.2 รายงาน
ความกาวหนาการดำเนินงานในการประชุมประจำเดือนของ ศรป. เปาหมาย 4 ครั้ง : ไดรายงานความกาวหนา 
ครั้งที่ 3 ในการประชุม ศรป.ครั้งที่ 9/2565 ลว.28 มิ.ย.65 กิจกรรมที่ 3.3 รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดฯ 
ในระบบ DOC ทุกเดือน : ไดรายงานผลการดำเนินงาน ครั ้งที ่ 3ในระบบ DOC ภายในวันที ่ 10 ก.ค.65 
กิจกรรมที ่ 4.1 ส ื ่อสารและเผยแพรข อมูลความรู บนเว ็บไซต ศรป. และชองทางอื ่นๆ : อยู ระหวาง 
การดำเนินงาน (กำหนดแลวเสร็จในเดือน ก.ค.65) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.2 วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจาย จากขอ 4.2 เพื่อกำหนดมาตรการ หรือแนวทาง ติดตาม

เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ 
2565 ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด 

พบวาสถานการณการเบิกจายงบประมาณ ดังท่ีปรากฏในวาระท่ี 4 ขอ 4.2 เดือน มิ.ย. 2565  
กรมอนามัยกำหนดเปาหมายผลการเบิกจายสะสมไวท่ี 75 % คิดเปนเงินจำนวน 672,735.00 บาท ของวงเงิน
งบประมาณภาพรวม (รวมยืม กพร.) จำนวน 896,980.00 บาท หากพิจารณาจากงบประมาณท่ีไดรับโอนท้ังสิ้น
จำนวน 670,855.00 บาท หักยอดเบิกจายสะสมจำนวน 649,432.90 บาท หักกันเงินPO จำนวน 5,961.50 บาท 
หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนตเดือน ก.ค. จำนวน 12,480.00 บาท ดังนั้นเงินคงเหลือหลังกันสำหรับ
ดำเนินงานในไตรมาส 3 จำนวน 2,980.60 บาท คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายฯ จึงเสนอมาตรการ
เรงรัดการเบิกจาย ดังนี้ (1) ผูบริหาร กำกับ ติดตามเรงรัดใหผูรับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว
ผานการประชุมประจำเดือนของหนวยงาน (2). จัดทำแผนการเบิกจายรายไตรมาสใหผานเกณฑที่กรมอนามัย
กำหนด /ปรับแผนการดำเนินงานตามรอบไตรมาสและปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมใหสอดคลองกับ
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เรงรัดผูรับชอบ
หลักดำเนินการจัดทำอนุมัติจัด สงตอใหงานการเงินดำเนินการยืมเงินลงคลัง เพ่ือตัดยอดเบิกจายภายในเดือนท่ี
กำหนดตามแผน (4) กรณีเงินงบประมาณดำเนินงานไมเพียงพอสำหรับการดำเนินงานใหเปนไปตามแผน หรือ
ระหวางรอรับเงินโอนจัดสรรงบประมาณในสวนที่เหลือ ใหบริหารจัดการโดยการขอยืมเงินงบประมาณจาก
หนวยงานอ่ืน หรือบริหารจัดการดวยเงินทดรองราชการประจำหนวยงาน 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบใหดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการใหยอดเบิกจายใกลเคียงกับ
เปาหมายของกรมอนามัยมากท่ีสุด 
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ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

6.1 ผลการคัดเลือกหนวยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ แจงวา ศรป. ไดรับเกียรติบัตรหนวยงานคุณธรรม ซ่ึง

กำหนดเขารับเกียรติบัตรในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
6.2 การมอบนโยบายดานการพัฒนาตนเอง  
ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กำหนดใหขาราชการ พนักงานราชการ ทุกคน จัดหา

หลักสูตรอบรมออนไลน ที่ตนเองสนใจ เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติราชการ ผานระบบอิเล็กทรอนกิส 
(e - Learning). ของสำนักงาน ก.พ. .จำนวน 2 หลักสูตร  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
6.3 ปฏิทินกิจกรรมประชุม อบรม ตามแผนปฏิบัติการฯ 
นางสาวปนอนงค เครือซา แจงกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร ความรวมมือ

ระหวางประเทศ กรมอนามัย ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 20 -21 กรกฎาคม 2565 และกิจกรรมประชุมเตรียมการ
สำหรับการประชุมความรวมมือทวิภาคีไทย-ลาว ในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2565  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
6.4 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
นางสาวสมประสงค ภาผล  รายงานวาคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ ไดจัดทำรายงานฯ โดยมีกิจกรรมที่ขับเคลื่อนตามแผนฯ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ไดแก (1) 
กิจกรรมที่ 9 รายงานผลการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯ (2) กิจกรรมที่ 14 โครงการสงเสริมคานิยม ความ
ผูกพัน และวัฒนธรรมองคกร รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11 

6.5 การสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกรมอนามัย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร  รายงานวา ระหวางวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565 ไดจัดการทดสอบ

ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกรมอนามัย (จำนวน 5 รอบ) ณ หองประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 
กรมอนามัย เรียบรอยแลว โดยมีผู เขารวมการทดสอบฯ จำนวน 130 คน จาก 15 หนวยงาน ไดแก กอง
แผนงาน กองการเจาหนาที่ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กองสงเสริม
ความรอบรูและสื่อสารสุขภาพ กองหองปฏิบัติการสาธารณสุข สถาบันปณณทัต สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แหงชาติ สำนักโภชนาการ สำนักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สำนักทันตสาธารณสุข สำนักสงเสริมสุขภาพ 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำนักอนามัยผูสูงอายุ และสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ผลการทดสอบจะสง
ใหผูเขารวมการทดสอบฯ เปนรายบุคคลทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ในระหวางวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2565 
และสรุปผลในภาพรวมเพ่ือนำเสนอผูบริหารตอไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.6 กิจกรรมการยกยอง เชิดชูบุคคลท่ีทำความดี 
นางจารุมน บุญสิงห แจงที่ประชุมทราบ ตามที่ชมรมจริยธรรม ศรป. ไดจัดทำแฟม “บันทึกความดี” 

เพื่อใหบุคลากร ศรป. รวมกันบันทึกความดีของเพื่อนรวมงานภายในหนวยงานที่ไดพบเห็น หากชื่อบุคคลใดมี
จำนวนมากที่สุดในเดือนนั้นก็จะไดรับการประกาศชื่อในการประชุมประจำเดือนของ ศรป. เปน “บุคคลที่ทำ
ความดีประจำเดือน” พรอมทั้งไดรับของที่ระลึกจากผูอำนวยการ สำหรับเดือนมิถุนายน 2565 เปนการ 
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ประกาศยกยองชื่นชมบุคคลที่ทำความดีและไดรับการกลาวถึงมากที่สุด ไดแก นางสาวมนสินี น้ำจันทร โดย
นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ไดมอบของท่ีระลึก เปนขวัญและกำลังใจในการทำความดีตอไป 

 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 คลิ๊กทีน่ี่

3 จัดท ารายงานผลการวเิคราะห์
ผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

2 ครัง้ พ . ย .  6 4 
และ ม.ิย.65 

Partnership 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การ
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่
น่าท างาน ฯ 

 พ.ย.64 คลิ๊กทีน่ี่ 
 ม.ีค.65 คลิ๊กทีน่ี่

4 จัดท า ท าเนยีบผูรั้บบรกิาร ผูรั้บ ที่
สนับสนุนการด าเนนิงานสง่เสรมิ
สขุภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

2 ครัง้ พ . ย .  6 4 
และ ม.ิย.65 

Partnership  พ.ย.64 คลิ๊กทีน่ี่ 
 ม.ีค.65 คลกิทีน่ี่

5. จัดท าแผนปฏบิตักิาร การพฒันา
สถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน ฯ 

2 ครัง้ พ . ย . 6 4 
และ ม.ิย.65 

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

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
PRO
Highlight



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  

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 ่
 พ.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
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2._3.2_0465.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2._3.2_0565.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 ่ 
 คลิ๊กทีน่ี ่ 
 

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

1 ฉบบั ม.ิย.65 Advocate  ด าเนนิการแลว้ 

23 สรปุผลลัพธ ์รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของ
บคุลากรทีม่ ีBMI ปกต ิ

1 ฉบบั ม.ิย.65 Advocate  ด าเนนิการแลว้ 

 

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
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/download?id=94700&mid=30633&mkey=m_document&lang=th&did=29388
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/download?id=94699&mid=30633&mkey=m_document&lang=th&did=29387
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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-
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 √ 



3 
 

โครงการ /กิจกรรม เป้าหมาย  ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ  

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

ทุกจุดที่มี
หน้าต่าง 

ธ.ค.64 –  
ก.ค. 65 

บุคลากร ศรป. √ 

 
 
ผู้รายงานผล         นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา 
                            นักวิชาการพัสดุ 
กรรมการและเลขานุการคณะท างานการพัฒนาสถานที่ท างานฯ  
 



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 

คณะท ำงำนสถำนทีท่ ำงำนน่ำอยู ่น่ำท ำงำนฯ 

โครงกำร /กจิกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนนิกำร 

1. ก ำหนดประเด็นควำมรูด้ำ้นกำรสง่เสรมิสขุภำพ อนำมัยสิง่แวดลอ้ม และควำมสมดลุ
ในชวีติกำรท ำงำน  อยำ่งนอ้ย 3 เรือ่ง ตอ่ปีไดแ้ก ่ 
1.ทำ่บรหิำรออฟฟิศซนิโดรม 
2.กำรลดน ้ำหนักดว้ย IF 
3.ทักษะในกำรฝึกจติตัวเอง/น่ังสมำธ ิ

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

 
 
ทำ่บรหิำรออฟฟิศซนิโดรม 
กำรลดน ้ำหนักดว้ย IF  
กำรฝึกจติตัวเอง/น่ังสมำธ ิ

2. กำรเขำ้รว่มกจิกรรมกำ้วทำ้ใจ Season 4 13 คน ด ำเนนิกำรแลว้ 

3. กจิกรรมเตน้แอโรบกิวนัจันทร ์– วนัศกุร ์วนัละ 30 นำท ี(16.00 – 16.30 น) 13 คน ด ำเนนิกำรแลว้ 

4. กจิกรรมยดืเหยยีด ระหวำ่งวนั  (5 นำท ี/ครัง้ วนัละ 2 ครัง้) 13 คน ด ำเนนิกำรแลว้ 

5. จัดหำอปุกรณ์และสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่กจิกรรมออกก ำลังกำย (เครือ่งชัง่น ้ำหนัก 
กลอ่งอปุกรณ์ปฐมพยำบำล) 

1 ครัง้ 
 

ด ำเนนิกำรแลว้ 

6 ก ำหนดใหจั้ดอำหำรหรอืเครือ่งดืม่ส ำหรับกำรประชมุประจ ำหน่วยงำน เครือ่งดืม่
อำหำรลดหวำน มัน เค็ม 

13 คน 
 

ด ำเนนิกำรแลว้ 

7. กจิกรรมใหค้วำมรูก้ำรดแูลสขุภำพชอ่งปำก สนับสนุนอปุกรณ์กำรท ำควำมสะอำด
ชอ่งปำก ใหค้ ำแนะน ำถงึสทิธสิวสัดกิำรของบคุลำกรในหน่วยงำนในกำรเขำ้รับกำร
บรกิำรตำมสถำนพยำบำลทีต่นเองมสีทิธฯิ (เขำ้รับบรกิำรตรวจสขุภำพชอ่งปำก ภำยใน 
ม.ิย.64 ไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 70 ของบคุลำกร) 

13 คน 
 

ด ำเนนิกำรแลว้ 
 

8 กจิกรรมสง่เสรมิใหค้วำมรูก้ับหญงิวยัเจรญิพันธุ ์กนิวติำมนิเสรมิธำตเุหล็กและโฟลกิ 1 เรือ่ง 
 

ด ำเนนิกำรแลว้ 

9 แผนสนับสนุนควำมยดืหยุน่ในกำรท ำงำน (กำรท ำงำนทีบ่ำ้น) Work from home 12 คน 
 

สิน้สดุเดอืนมกรำคม 2565 

10 กจิกรรม Big Cleaning Day และกำรจัดสิง่แวดลอ้มใหน่้ำอยูน่่ำท ำงำน เอือ้ตอ่กำร
มสีขุภำพด ี

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

 ม.ค.65 
 ม.ิย.65 

11.มกีำรประเมนิภำวะโภชนำกำร โดยใชค้ำ่ดัชนมีวลกำยและวดัรอบเอว  
(ภำคผนวก จ) 

13 คน  ด ำเนนิกำรแลว้ 

12.กจิกรรมกำรประเมนิควำมเสีย่งตอ่กำรเกดิโรคเสน้เลอืดหัวใจและหลอดเลอืดของ
บคุลำกรทีม่อีำย ุ35 ปีขึน้ไปดว้ยโปรแกรม CV Risk score 

1 ครัง้ ด ำเนนิกำรแลว้ 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/download?id=94700&mid=30633&mkey=m_document&lang=th&did=29388
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/download?id=94698&mid=30633&mkey=m_document&lang=th&did=29386
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/download?id=94699&mid=30633&mkey=m_document&lang=th&did=29387
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กจิกรรมการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต การจัดการอารมณ์ตนเอง/นั่งสมาธิ  Mindfulness   

จากการประชาสัมพนัธ์ การใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพจิต: ทกัษะในการจดัการอารมณ์ตนเอง/นัง่สมาธิ  
เร่ือง Health Meditation ฝึกสมาธิสุขภาพ สร้างภูมิคุม้กนัโดยเทคนิค Mindfulness  / หอ้งเรียน

ความสุข ผา่นทาง Line group CIC  (กรุ๊ปไลน์
ของหน่วยงาน) เพื่อใหค้วามรู้บุคลากรนั้น  
สรุปไดด้งัน้ี 
Mindfulness คื อ ภ า ว ะ ท่ี ม นุ ษ ย์ มี ค ว า ม

ตระหนักรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบัน รู้ว่าตนอยู่ท่ีไหน 

ก าลังท าอะไร มีความรู้สึกอะไรอยู่  ก  าลังอยู่ใน

อารมณ์ไหน มีความนึกคิดถึงเร่ืองอะไรอยู ่นอกจาก

ความตระหนกัรู้ตวัแลว้ ยงัสามารถรู้ดว้ยว่าความคิดและความรู้สึกท่ีก าลงัมีอยูเ่ป็นทางบวกหรือทางลบ แลว้

ความคิดหรืออารมณ์ดงักล่าวท าใหเ้กิดปฏิกิริยาทางร่างกายต่าง ๆ 

ฝึก Mindfulness ได้อย่างไรบ้าง? 
 สามารถเร่ิมตน้ฝึกไดง่้าย ๆ กบักิจวตัรประจ าวนัของคุณ โดยเร่ิมจากหลงัต่ืนนอน ลองให้เวลากบั

ตวัเองสั้น ๆ เพื่อส ารวจร่างกายตวัเอง มีอาการเม่ือย ตึง ตรงไหนหรือเปล่า ลองบิดหรือยดืร่างกายสักเลก็นอ้ย

บนเตียง ในระหว่างนั้นอาจส ารวจความรู้สึกตนเองว่ารู้สึกสดช่ืน หรือยงัง่วงนอน เวียนหัว หลงัจากนั้นให้

ลองหายใจเขา้ลึก ๆ นบัหน่ึงถึงส่ี แลว้หายใจออกยาว ๆ นบัหน่ึงถึงส่ีอีกเช่นกนั ท าอยา่งน้ีสักสองถึงสามคร้ัง 

คุณจะรู้สึกผอ่นคลายและพร้อมข้ึนส าหรับการเร่ิมตน้วนัใหม่  
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หากกิจวตัรประจ าวนัของคุณเร่งรีบมาก ลองเปล่ียนมาจดัหาเวลา 5-10 นาที ระหว่างวนั หรือก่อน

เขา้นอนกไ็ด ้เราสามารถฝึก Mindfulness ดว้ยการท าสมาธิ หรือ meditation ซ่ึงเป็นการก าหนดรู้ลม

หายใจ ก าหนดรู้สัมผสัต่าง ๆ เพียงแค่คุณมีเวลาสัก 5 นาที อยู่ในสถานท่ีท่ีเงียบสงบ เป็นส่วนตวั และ

สามารถนัง่หรือนอนในท่าท่ีสบาย ๆ คุณกส็ามารถฝึก Mindfulness ไดแ้ลว้  

ค ำแนะน ำและตัวช่วยด ีๆ ให้เร่ิมต้นได้ทนัที 
มีงานวิจยัมากมายท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับผลดีของการฝึก Mindfulness และการฝึกท าสมาธิ ไม่ว่า

จะเป็นการช่วยลดความเครียด ลดอาการซึมเศร้า ลดปฏิกิริยาอัตโนมัติทางอารมณ์ สามารถควบคุม

อารมณ์ได้ดียิ่งขึน้ รู้สึกผ่อนคลายมากขึน้ หงดุหงิดน้อยลง ยืดหยุ่นมากขึน้ มีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจผู้ อ่ืน 

และเมตตาต่อผู้ อ่ืนมากขึน้ (empathy and compassion) มีความจ าเพ่ือใช้งาน (working 

memory) ดีขึน้ สามารถมีสมาธิกบัสิ่งท่ีท าได้ดีขึน้ รวมไปถึงคณุภาพการนอนหลบัท่ีดีขึน้ และมีอาการ

ปวดหวัไมเกรนน้อยลง โดยสขุภาวะท่ีดีทัง้ทางร่างกายและจิตใจเหล่านี ้จะน าไปสู่ผลดีต่อด้านอ่ืน ๆ ในชีวิต 

ทัง้ความสมัพนัธ์ ครอบครัว และการท างาน 

นอกจากค าแนะน าและเทคนิคการฝึกข้างต้น ในปัจจุบันมี แอปพลิ เคชันมากมาย เช่น 

Headspace, Calm, Simple Habit, Meditation ฯลฯ ท่ีจะช่วยไกด์การฝึก Mindfulness 

และการท าสมาธิของคณุ โดยคณุไม่จ าเป็นต้องมีพืน้ฐานใด ๆ มาก่อน เพราะแอปพลิเคชนัเหล่านีจ้ะอธิบาย

ทีละขัน้ตอน เราแค่ท าใจสบาย ๆ และท าตามขัน้ตอนแค่นัน้เอง  

 
ข้อมูลอ้ำงอิง : ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)      คลิ๊ก  

YouTube ช่อง ห้องเรียนความสขุ The Happiness Classroom คลิ๊ก 

 
 
 
 
 
 
 

คณะท ำงำนสถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำนฯ 
 

https://www.thaihealth.or.th/sook/info-mind-detail.php?id=154
https://www.youtube.com/watch?v=T_fIM4r1Stg


หลักฐาน Output 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สรุปหลักฐานแสดงผลร้อยละบุคลากรในหน่วยงานได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 
1. ตารางการค่าคะแนนวัดผลผลิต ร้อยละบุคลากรในหน่วยงานได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

ร้อยละ 76-80.99 81-85.99 86-90.99 91-95.99 96-100 

 
 
2. คะแนนที่ได้รับ 
        การเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 100  
บุคลากร ศรป.ทั้งหมดจ านวน 13 คน เป็นข้าราชการจ านวน 7 คน พนักงานราชการ จ านวน 5 คน และจ้างเหมา
บริการ จ านวน 1 คน ดังนั้นศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศจะมีผู้เข้ารับบริการสุขภาพตามสิทธิ จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
3. การเปรียบเทียบข้อมูล 

เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนกับตารางในข้อ 1 ท าให้ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีคะแนน  = 0.5 
คะแนน  (ดังหลักฐานในภาคผนวก 1) 
 
 
4. สรุป  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทียบค่า
คะแนนวัดผลผลิตตามตารางจากข้อ1 หน่วยงานจะได้คะแนน Output ผลผลิต ในระดับที่ 4.2 ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต = 0.5 คะแนน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม การตอบหลักฐาน Output 4.2 
(ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) 

 



ภาคผนวก 1 
ร้อยละบุคลากรในหน่วยงานได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี พ.ศ.2565 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
 
กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปี2565 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

หน่วยงานมีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปีและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของ
ตนเอง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างานฯ กรมอนามัย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 พ.ค.
65 ได้มีมติให้เฉพาะ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า เข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี
ตามสิทธิ  

บุคลากร ศรป.ทั้งหมดจ านวน 13 คน เป็นข้าราชการจ านวน 7 คน พนักงานราชการ จ านวน 5 คน และ
จ้างเหมาบริการ จ านวน 1 คน  ดังนั้น ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีผู้เข้ารับบริการสุขภาพตาม
สิทธิ จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 
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หลักฐาน Outcome 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
สรุปวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรม Healthy Workplace Happy for life  

ระดับดีเยี่ยม 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย Healthy Workplace Happy for 
life ในระดับดีเย่ียม โดยมีการวัดและวิเคราะห์ผลกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ (กิจกรรมในระดับดีมาก อย่างน้อย 2 
กิจกรรม) 

 กิจกรรมที่สามารถน าไปสู่การเสริมสร้างหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับดีมาก  ได้แก่   
(1) กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร (กิจกรรมทางกาย/ออกก าลังกาย)  
(2) กิจกรรมการประเมินภาวะโภชนาการ (ใช้ค่าดัชนีมวลกายและวัดรอบเอว)  

โดยทั้ง 2 กิจกรรมได้น าไปสู่การเสริมสร้าง การปรับเปล่ียนพฤติกรรมมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ด้านสุขภาพที่
ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ คือ จัดให้ความรู้ด้านออฟฟิศซินโดรม และการให้ความรู้ด้านโภชนาการ(IF) 
เจตคติ คือ บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้วยความเต็มใจและมีความสุข  ทักษะ คือ หลังจากที่
บุคลากรได้รับความรู้จากทั้ง 2 กิจกรรมน้ันแล้ว สามารถน าความรู้ที่ได้น ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้เกิด
พฤติกรรมที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพทั้งในด้านการเลือกรับประทานอาหาร และการออกก าลังกาย   
 
ส่วนที่ 2 ผลเปรียบเทียบ (C- Comparisons) ก่อน และหลังการจัดกิจกรรม ที่แสดงถึงประสิทธิผลของการ
ด าเนินงาน และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาในโอกาสต่อไป 
 

1. กิจกรรมการประเมินผลภาวะโภชนาการ  
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ก่อน-หลัง

ก่อนข้าร่วมกิจกรรม หลงัเข้าร่วมกิจกรรม

แบบฟอร์ม การตอบหลักฐาน Outcome HWP.ระดับดีเยี่ยม 5.1 
(ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานที่ท างานนา่อยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) 

 



 
 

หนา้ | 2  
 

จากตาราง เปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการประเมินภาวะโภชนาการพบว่าบุคลากรที่มีผล
การประเมินที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ เดิมมีจ านวน 5 คน และปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นจ านวน 1 คน รวมเป็น 6 คน (5+1) คิด
เป็นร้อยละ 4.48 ((ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติรอบ 5 เดือนหลัง  46.15 = 6 คน x100/13 ) – (ร้อยละของ
บุคลากรที่มี BMI ปกติรอบ 5 เดือนแรก  41.67 = 5x100/12 ))  

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย : ผู้บริหาร สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่อเน่ือง ทุกๆปี เพื่อ

สุขภาพและสมดุลชีวิต 
 
 
 

2. การประเมินผลการประเมินประสิทธิผล กิจกรรมทางกาย/ออกก าลังกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากภาพ เป็นการเปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมออกก าลังกาย (ก้าวท้าใจระหว่าง Season 3 

กับ Season 4)  พบว่าบุคลากร มีผลแต้มสุขภาพที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 69  ของบุคลากร จ านวน 13 คน ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าบุคลากรให้ความส าคัญและมีความสนใจต่อกิจกรรมทางกาย/ออกก าลังกาย จึงท าให้มีผลการด าเนิน
กิจกรรมออกก าลังกายลงในระบบ ก้าวท้าใจ อีกทั้งผู้บริหารมีการสร้างแรงจูงใจในการท ากิจกรรมโดยมีการมอบ
รางวัลให้กับผู้ที่มีผล แต้มสุขภาพมากที่สุดล าดับที่ 1 ใน ก้าวท้าใจ Season 4 เพิ่มเข้ามา ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงจูงใจ
ให้กับบุคลากรในการใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย : ผู้บริหาร สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่อเน่ือง ทุกๆปี และมีการ

มอบรางวัลเพื่อจูงใจให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางกายต่างๆ ได้ดีขึ้น 
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ส่วนที่ 3 การประเมินการมีส่วนร่วมและประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง 2 กิจกรรม 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด จ านวน 13 คน แบ่งเป็น เพศชาย จ านวน 2 คน และเพศหญิง จ านวน 11 คน 
 
ผลการประเมินการมีส่วนร่วมและประเมินความพึงพอใจ 

 
จากภาพพบว่าการประเมินผลการมี ส่วนร่วมและประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมดังกล่าว  

สรุปตามเกณฑ์ได้ดังน้ี 
1) กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่ สุด คิดเป็น  

ร้อยละ 100 
2) การประเมินภาวะโภชนาการโดยการช่ังน้ าหนัก วัดรอบเอว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพที่

อาจจะเกิดขึ้น มีระดับความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 100 
3) บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีระดับความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 100 
4) บุคลากรได้รับความรู้/ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน าไปปรับใช้ได้มีระดับความพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 
5) กิจกรรมดังกล่าวจะน าไปสู่การมีพฤติกรรมที่ดีต่อบุคลากรมากน้อยเพียงใด มีระดับความพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 69.23  
6) หน่วยงานมีการบริหารจัดบริการส่ิงอ านวยความสะดวก เช่นน้ าด่ืม พื้นที่พักผ่อน หรือมุมพักผ่อน 

อุปกรณ์ออกก าลังกาย เพื่อลดความเครียดจากการท างาน มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ 92.31    

ดังน้ัน จากผลการประเมินดังกล่าว สรุปได้ว่า บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากที่สุด ร้อยละ 
100 และได้รับความรู้/ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อน าไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจ าวันในระดับมาก
ที่สุดถึงร้อยละ 100  

 
จัดท าโดย : คณะท างานการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน (Healthy Workplace Happy 

for Life) 
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ความรู้ที่น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 

1.แบบประเมินภาวะสุขภาพ (พัฒนาโดยส านักส่งเสริมสุขภาพ) 

2.ส่ือประชาสัมพันธ์ส านักโภชนาการ 

 



 
 หลักฐาน Outcome 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
สรุปข้อมูลร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ 

 
1. ตารางการให้คะแนน ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ 
 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ 0.5 - 0.59 0.6 - 0.79 0.8 - 0.99 1-1.99 2 ขึ้นไป  

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

1. ข้อมูลดัชนีมวลกายบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565 พบว่า บุคลากร
ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (BMI 18.50–22.99) คิดเป็นร้อยละ 41.67 (ดังหลักฐานในภาคผนวก 1) 

2. ข้อมูลดัชนีมวลกายบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ รอบ 5 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2565 พบว่า บุคลากร
ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (BMI 18.50–22.99) คิดเป็นร้อยละ 46.15 (ดังหลักฐานในภาคผนวก 1) 
 
 

  
 
4. สรุป  

ในรอบ 5 เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บุคลากร ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
เพิ่มข้ึน จากรอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้คะแนน 0.5 เมื่อเทียบกับตารางในข้อที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ  = ร้อยละ 4.48 

     

แบบฟอร์ม การตอบหลักฐาน Outcome 5.2 
(ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) 

 



ภาคผนวก 1 
ข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

(รอบ 5 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค.64 

 

 
 
 

 จากข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากร ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 รอบ 5 เดือนแรก 
พ.ศ.2565 แสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีภาวะ BMI ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ (18.50-22.90) คิดเป็นร้อยละ 41.67 และ บุคลากร
ที่มีภาวะ BMI น้้าหนักเกิน (23.00-24.90) กับภาวะ BMI อ้วน (25.00-29.90) มีจ้านวน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 25  
 ทั้งนี้บุคลากรที่มภีาวะน้้าหนักเกิน สามารถจ้าแนกได้ 2 ระดับ ดังนี้ 
1.น้้าหนักเกิน (ค่าดัชนีมวลกาย 23.00-24.90) ร้อยละ 25 
2.อ้วน         (ค่าดัชนีมวลกาย 23.00-24.90) ร้อยละ 25 
 สรุป ข้อมูลบุดัชนีมวลกายบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ รอบ 5 เดือนแรก ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 พบว่า บุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (18.50-22.90) คิดเป็นร้อยละ 41.67    
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18.50 – 22.90 ปกติ 23.00 – 24.90 น ำ้หนกัเกิน 25.00 – 29.90 อ้วน

ดัชนีมวลกาย รอบ 5 เดือนแรก พ.ศ.2565
ร้อยละ



ภาคผนวก 2 
ข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

(รอบ 5 เดือนหลัง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย.65 

 

 
 

จากข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากร ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 รอบ 5 เดือนหลัง พ.ศ.2565 
แสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีภาวะ BMI ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ (18.50-22.90) คิดเป็นร้อยละ 46.15 ,บุคลากรที่มีภาวะ BMI 
น้้าหนักเกิน (23.00-24.90) คิดเป็นร้อยละ 15.38 ,ภาวะ BMI อ้วน (25.00-29.90) คิดเป็นร้อยละ 30.76 และบุคลากรที่มีภาวะ 
BMI ผอม (<18.50) คิดเป็นร้อยละ 7.69    
 ทั้งนี้บุคลากรที่มีภาวะน้้าหนักเกินสามารถจ้าแนกได้ 2 ระดับ ดังนี้ 
1.น้้าหนักเกิน (ค่าดัชนีมวลกาย 23.00-24.90) ร้อยละ 15.38 
2.อ้วน         (ค่าดัชนีมวลกาย 23.00-24.90) ร้อยละ 30.76 
 สรุป ข้อมูลบุดัชนีมวลกายบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ รอบ 5 เดือนหลัง ประจ้างบประมาณ พ.ศ.2565 
พบว่า บุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (18.50-22.90) คิดเป็นร้อยละ 46.15    
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น้อยกว่ำ 18.50 ผอม 18.50 – 22.90 ปกติ 23.00 – 24.90 น ำ้หนกัเกนิ 25.00 – 29.90 อ้วน

ดัชนีมวลกาย รอบ 5 เดือนหลัง พ.ศ.2565
ร้อยละ



ภาคผนวก 3 
ข้อมูลเปรียบเทียบดัชนีมวลกายของบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

(รอบ 5 เดือนแรก และ 5 เดือนหลัง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65 

 

 
 

จากตาราง เปรียบเทียบรอบ 5 เดือนแรกและรอบ 5 เดือนหลัง ปี 2565 พบว่าบุคลากรที่มีผลการประเมินที่อยู่ในเกณฑ์
ปกติ เดิมมีจ้านวน 5 คน และปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นจ้านวน 1 คน รวมเป็น 6 คน (5+1) คิดเป็นร้อยละ 4.48 ((ร้อยละของบุคลากรที่มี 
BMI ปกติรอบ 5 เดือนหลัง  46.15 = 6 คน x100/13 ) – (ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติรอบ 5 เดือนแรก  41.67 = 
5x100/12 ))  
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น้อยกว่ำ 18.50 ผอม 18.50 – 22.90 ปกติ 23.00 – 24.90 ท้วม 25,00 – 29.90 อ้วนระดบั 1

แสดงข้อมูลเปรียบเทียบดัชนีมวลกาย BMI
รอบ 5 เดือนแรก - 5 เดือนหลัง ปี 2565 

(C- Comparisons) 

รอบ 5 เดือนแรก มีจ ำนวนคน 12 รอบ 5 เดือนหลงั มีจ ำนวนคน 13



ข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
อายุ (ปี) 

ส่วนสูง
(ซม.) 

รอบ 5 เดือนแรก ปี 2565 
(ข้อมูล ณ ธันวาคม วัน/เดือน/ปี) 

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

หมายเหต ุ

น้ าหนัก BMI แปลผล น้ าหนัก BMI แปลผล  
1 น.ส.นัยนา ใช้เทียมวงศ์ 57 152 51.8 22.4 ปกติ 51.5 22.29 ปกติ  

2 น.ส.ปิ่นอนงค์ เครือซ้า 46 163 52 19.6 ปกติ 50 18.82 ปกติ  

3 นายพศิน พิริยหะพันธุ์ 36 173 78 26.1 อ้วน 78 26.06 อ้วน  

4 น.ส.สมฤทัย คันธิวงศ์ 30 161 61.1 23.6 น้้าหนักเกิน 58.5 22.57 ปกติ  
5 น.ส.มนสินี น้้าจันทร์ 30 160 64.5 25.2 น้้าหนักเกิน 63 24.61 น้้าหนักเกิน  
6 น.ส.สมประสงค์ ภาผล 37 155 52.1 21.7 ปกติ 53 22.06 ปกติ  
7 น.ส.พัทธนันท์ วังเสนา 37 160 65.1 25.4 อ้วน 65 25.39 อ้วน  
8 น.ส.เปรมรัตนา วัชโรทัย 30 160 65 25.4 อ้วน 65 25.39 อ้วน  
9 น.ส.ศิรินันต์ ทุนทรัพย์ 27 160 48.6 19.2 ปกติ 49.6 19.62 ปกติ  
10 น.ส.จิราภรณ์ สุ่มต๊ิบ 37 150 54.3 24.1 น้้าหนักเกิน 51 22.67 ปกติ  
11 นายรังสรรค์ พันธ์จบสิงห์ 55 165 70.3 25.8 อ้วน 66 24.24 น้้าหนักเกิน  
12 น.ส.สุพัตรา  ท่างาม 30 165 45 16.53 ผอม 48 17.63 ผอม  
13 นางจารุมน  บุญสิงห์ 

54 155  
  61 25.39 อ้วน โอนย้ายมารอบ 

5 เดือนหลัง 
 
หมายเหตุ 

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

ตั้งแต่ 30.00 ขึ้นไป (อ้วนอันตราย) 
 

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลดัชนีมวลกาย 
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