
รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี10/2565 
ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 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 การประชุมกรมอนามัยครั้งที่ 10/2565 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565  ณ หองประชุมกำธร 

สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย  
นางจารุมน บุญสิงห นักวิเทศสัมพันธชำนาญการพิเศษ ไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ ใหเขารวมประชุมแทน รายงานผลการเขารวมประชุม ดังนี้ 
(1) วาระพิเศษ กองการเจาหนาที่ รายงานหนวยงานคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ ไดแก สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม รองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 ไดแก กองแผนงาน รองชนะเลิศ อันดับ
ที ่ ๒ ไดแก กองกฎหมาย กรมอนามัย และหนวยงานที ่ไดรับเกียรติบัตรการคัดเลือกหนวยงานคุณธรรม 
กรมอนามัย จำนวน 32 หนวยงาน 

(2) ผูอำนวยการกองคลัง รายงานภาพรวมผลการเบิกจายงบประมาณ จากระบบ GFMIS ขอมูล ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ประธานในที่ประชุมขอใหทุกหนวยงานเรงรัดการเบิกจายใหไดตามเปาหมาย และ
ซอมความเขาใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจางในชวงการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณ ประจำป พ.ศ.2566 
เมื่อหนวยงานรับทราบวงเงินงบประมาณในสวนของ พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจำปฯ ที่จะใชในการจัดซ้ือ
จัดจาง ใหหนวยงานทำตามขั้นตอน 6 เรื่อง ดังนี้ (1) แตงตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ (2) กำหนด
คุณลักษณะ (3) ขออนุมัติใชคุณลักษณะ (4) คุณสมบัติผูเสนอราคา (5) เง่ือนไขในการจัดซ้ือจัดจาง (6) รูปแบบ
และเนื้อหาของสัญญาท่ีจะลงนาม มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมาย ดังนี้ 

1. นายแพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย และกองคลัง ติดตาม กำกับ เรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณของหนวยงานท่ีไดรับจัดสรรงบลงทุนเหลือจาย เปนรายการ รายสัปดาห 
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2. หนวยงานที่ของบครุภัณฑและสิ่งกอสราง ป พ.ศ.๒๕66 เตรียมการเรื่องจัดซื้อจัดจาง ใหทำตาม
ข้ันตอน 6 เรื่อง  เนนหนวยงานท่ีมีหัวหนาหนวยงานจะเกษียณอายุราชการ ภายในวันท่ี 30 กันยายน ๒๕65   

๓. กองแผนงานแจงหนวยงานรายการงบครุภัณฑและสิ ่งกอสรางที ่ผานการพิจารณาอนุมัติจาก 
คณะอนุกรรมาธิการ และใหนายแพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เรงรัด กำกับ ติดตามการ
ดำเนินงาน 

๔. กองแผนงาน และสำนักงานเลขานุการกรมเตรียมขอมูลที่ดินและสิ่งกอสรางที่ผานการพิจารณาของ
อนุกรรมาธิการฯ ใหแกหนวยงาน พรอมท้ังแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของเตรียมความพรอม 
 (3) ผู อำนวยการกองแผนงานนำเสนอรางแผนยุทธศาสตรฯ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2566 – 2570)  
ที่ปรับแกไขหลังจากแจงเวียนองคประชุมกรมอนามัยพิจารณาใหขอเสนอแนะ โดยนำเสนอในรูปแบบ House 
Model ประกอบดวย วัตถุประสงค: เพื่อคนบนแผนดินไทยมีความมั่นคงดานสุขภาพและคุณภาพชีวิตที ่ดี 
(People in the Kingdom of Thailand have health and good quality of life) วิสัยทัศน: สรางสังคมรอบรู  
สูสุขภาพดีทุกชวงวัย อนามัยสิ่งแวดลอมไดมาตรฐาน และมีเปาประสงค 11 ขอ ภารกิจ 5P ไดแก Policy  
(ชี ้ทิศทาง) People (ประชาชนเปนศูนยกลาง) Place (พื้นที ่เปนฐาน) Partnership (ขยายภาคี) Platform 
(ทำงานดวย Digital) รวมถึงประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 อภิบาลระบบสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 3 เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมสุขภาพกลุมวัยและอนามัย
สิ่งแวดลอมสูเมืองสุขภาพดี 3 เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความรอบรูดานสุขภาพ 2 เปาประสงค 
และประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับองคกรสูความเปนเลิศ และมีธรรมาภิบาล โดยใหที่ประชุมรับทราบ และ
ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนำไปเปนกรอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป มติท่ีประชุม รับทราบ อนุมัติใน
หลักการ และใหหนวยงานดำเนินการ ดังนี้ 

1. กองแผนงานผลิตแผนยุทธศาสตรฯ เปนสื ่อสิ ่งพิมพ และสื ่อ Electronic สงใหกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ และแจกในการประชุมหัวหนากลุมสงเสริมสุขภาพ สาธารณสุขจังหวัด ในวันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 
2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง 

2. ทุกหนวยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ป พ.ศ.2566 – 2570 และจัดทำแผนยุทธศาสตรฯ/
แผนปฏิบัติการหนวยงาน 

(4) ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่ นำเสนอการกำหนดระดับผลการประเมินของขาราชการ และ
พนักงานราชการ รอบท่ี 2 ประจำป 2565 แบงเปน ขาราชการ 3 ระดับ พนักงานราชการ อยางนอย 2 ระดับ 
สวนการกำหนดผลการประเมินระดับดีเดนขาราชการ ไมเกินรอยละ 20 ของจำนวนคนที่ไดเลื่อนเงินเดือน 
พนักงานราชการไมเกินรอยละ 20 ของจำนวนคนที่ไดเลื่อนเงินเดือน หากมีพนักงานราชการนอยกวา 5 คน 
สามารถใหดีเดนได 1 คน รวมทั้งนำเสนอระยะเวลาดำเนินการ PMS รอบที่ 2 ป 2565 สำหรับแนวทางการ
จัดสรรวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ รอบที่ 2 ประจำป 2565 ในสวนวงเงินขาราชการ รอยละ 3 
แบงเปน PA หนวยงาน รอยละ 2.95 และกันเปนวงเงินสวนกลาง รอยละ 0.05 ประกอบดวย Healthy 
Workplace รอยละ 50 และหนวยงานคุณธรรม รอยละ 50 แบงเปนหนวยงานสวนกลางและหนวยงานสวน
ภูมิภาค ท้ังนี้ ประธานการประชุมฯ ขอใหทุกหนวยงานดำเนินการตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

(5) เลขานุการกรมอนามัย รายงานการขับเคลื ่อนมาตรการประหยัดพลังงาน กรมอนามัย โดยได
ดำเนินการประชาสัมพันธขอมูลการประหยัดพลังงานผานแอพพลิเคชั่นไลน พรอมทั้งติดตาม ตรวจสอบขอมูล
การดำเนินงานผานระบบเว็บไซต www.e – report.go.th เปนประจำทุกเดือน และแจงเตือน ประสานขอขอมูล
ผานระบบแอพลิเคชั่นไลนกลุม “ประหยัดพลังงานกรมอนามัย” สำหรับการใชพลังงานไฟฟา ป 2564 และป 
2565 พบวา คาไฟฟาที่ใชจริงของกรมอนามัย ไมถึงคาไฟฟามาตรฐานที่กำหนดไว ดังนั้น ภาพรวมการใช
พลังงานไฟฟาของกรมอนามัยลดลง สำหรับการใชพลังงานเชื้อเพลิง กรมอนามัย ป 2564 และป 2565 พบวา 
คาพลังงานเชื้อเพลิงท่ีใชจริงของกรมอนามัย ไมถึงคาพลังงานเชื้อเพลิงมาตรฐานท่ีกำหนดไว ดังนั้น ภาพรวมการ
ใชพลังงานเชื้อเพลิงของกรมอนามัยลดลง ท้ังนี้ ยังมีหนวยงานท่ียังไมรายงานมาตรการประหยัดพลังงานในระบบ
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เว็บไซต www.e – report.go.th ประธานการประชุมฯ ขอใหหนวยงานที่ยังไมไดรายงานการใชพลังงานไฟฟา
และการใชพลังงานเชื ้อเพลิง หรือรายงานฯ ไมครบถวนดำเนินการลงขอมูลในระบบเว็บไซต www.e – 
report.go.th ใหเรียบรอย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  ร ับรองรายงานการประช ุม  ศ ูนย ความร  วมม ือระหว  างประเทศ  
ครั้งท่ี9/2565 เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2565 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง   
3.1 ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายดานการพัฒนาตนเอง  
ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กำหนดใหขาราชการ พนักงานราชการ ทุกคน จัดหา

หลักสูตรอบรมออนไลน ท่ีตนเองสนใจ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติราชการ ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e 
- Learning). ของสำนักงาน ก.พ. .จำนวน 2 หลักสูตร  

ท้ังนี้ นางสาวสมประสงค ไดรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วาได
สงแผน IDP ของผอ.ศรป.และของนางจารุมน บุญสิงหใหกองการเจาหนาที่เรียบรอยแลว ซึ่งตามแผนจะมีการ
อบรมรอบเดือนกรกฎาคม2565 ดวย ซึ่งหากอบรมเรียบรอยแลวในเดือนก.ค. จะไดรายงานที่ประชุมทราบใน
ค ร ั ้ ง ต  อ ไ ป  ด ู ข  อ ม ู ล ต า ม  URL  ผ อ . ศ ร ป .  URL: https://bit.ly/3 vIgCC2 น า ง จ า ร ุ ม น ฯ  URL: 
https://bit.ly/3p434wQ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ   

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

นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานวา (1) ไดบันทึกผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ศูนยความ
รวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ เขาสูระบบศูนย
ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) โดยมีผลเบิกจายสะสม  
ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 จำนวน 712,350.41 บาท คิดเปนรอยละ 80.54%  ดาวนโหลดคลิ๊ก (2) 
รายงานกิจกรรมปรับแผนปฏิบัติการประจำหนวยงาน ขอมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม  2565 โดยเพิ่มกิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานสูองคกรคุณธรรมศูนยความรวมมือระหวาง
ประเทศ วงเงินงบประมาณ 73,000 บาท ซึ่งไมกระทบวงเงินภาพรวมงบประมาณที่ไดรับจัดสรร รายละเอียด
ตามดาวนโหลด คลิ๊ก (3) เสนอท่ีประชุมพิจารณา ขอยกเลิกกิจกรรมท่ี 5.2. พัฒนาระบบฐานขอมูล คูมือการลา
ศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดูงาน ประชุม สัมมนา และนำเสนอผลงาน วิชาการ ณ ตางประเทศ วงเงิน
งบประมาณ 20,000 บาท เนื่องจากไมสามารถดำเนินการไดตามแผน และใหนำเงินงบประมาณดังกลาวใหแก
กิจกรรมท่ี 4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร ความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ครั้งท่ี 3 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดำเนินงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 
(ขอมูล 27 กรกฎาคม 2565) 

นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานวา ผลการเบิกจายสะสม แบงตามประเภทรายงบ พบวา 
งบดำเนินงาน มีผลเบิกจายสะสม จำนวน 755,899.41 บาท คิดเปน 85.46 % ของวงเงิน

งบประมาณรวมที่ไดรับจัดสรร (884,500.00 บาท) ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่ กรมอนามัยกำหนด(85 % = 
751,825.00 บาท) มียอดผูกพัน จำนวน 3,385.25 บาท คิดเปน 0.38 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ี
ไดรับจัดสรร สงผลใหมียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จำนวน 125,215.34 บาท คิดเปน 14.16 % ของ
วงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร  

งบลงทุน มีผลเบิกจายสะสม จำนวน 15,000.00 บาท คิดเปน 100% ซึ่งบรรลุเปาหมายตามท่ี 
กรมอนามัยกำหนด  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ1 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา - 

5.1 ติดตามผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประกอบดวย 

5.1.1 นโยบายสำคัญ เรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสายวิชาการ 
(Core Function) 

5.1.1.1 ตัวชี้วัดที่ 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสูการเปดเผยขอมูล
ภาครัฐ (Open Data) 

นายพศิน พิริยหะพันธุ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ รายงานขอมูลสำหรับนำเขาระบบรายงานตัวชี้วัด
ในระบบ DOC ในเดือน ก.ค. 65 วาไดดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนโดยนำขอมูลที่ไดจัดทำชุดขอมูลพรอม
คำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) จากบัญชีขอมูลภาครัฐของกรมอนามัย มาวิเคราะหขอมูลและจัดทำสารสนเทศ
เพ่ือตอบโจทยภารกิจของหนวยงานเรียบรอยแลว ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2   

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
5.1.1.2 ตัวชี้วัดที่ 1.39 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให

สามารถดำเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน 

ก.ค. 65 ไดดำเนินการ 3 รายการตามแผน ไดแก (1) วิเคราะหระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากรกรมอนามัยใหสามารถดำเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทยไดอยาง
ตอเนื่อง -โดยจัดทำเปนรายงานผลวิเคราะหระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัย 
(2) สรุปบทเรียน - โดยจัดทำเปนรายงานสรุปบทเรียนและขอเสนอแนะเพื ่อการพัฒนาสมรรถนะดาน
ตางประเทศของบุคลากรกรมอนามัย และ (3) รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้ว ัดตามคำรับรองฯ 
ประจำเดือน ก.ค. 65 ซึ่งไดรายงานผลในที่ประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งที่ 10/2565 วันท่ี 
27 ก.ค. 65 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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5.1.1.3 ตัวชี้วัดที่ 1.40 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของ
กรมอนามัย 

นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขาระบบรายงาน
ตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน ก.ค. 65 วาไดดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน ไดแก (1) การประเมินความพึง
พอใจของผูใชระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย โดยไดขอความรวมมือกลุมผูมีสวนได
สวนเสียหลัก คือ คณะกรรมการความรวมมือดานตางประเทศ กรมอนามัย เปนผูตอบแบบประเมิน (2) รายงาน
การสรุปวิเคราะหผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) ของการดำเนินตัวชี้วัด 1.40 รอบ 5 เดือนหลัง 
รวมถึงสรุปบทเรียนและขอเสนอแนะในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัยที่เปน
ประโยชนตอการดำเนินงานตอไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

5.1.2 ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 
5.1.2.1 ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP)  
นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน 

ก.ค 65 มี 1 กิจกรรม ไดแก (1) การรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯและสรุปผลการ
ดำเนินงาน รอบ 5 เดือนหลัง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5   

สำหรับเกณฑการประเมินรอบ 5 เดือนหลัง ระดับท่ี 4  ขอ 4.2 ทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 
(Business Continuity Plan: BCP) ของหนวยงาน (จากรอบ 5 เดือนแรก) และใหมีสรุปผลการทดสอบแผน
ดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของหนวยงานและภาพถายเปนหลักฐานเชิง
ประจักษ คณะทำงานบริหารความตอเนื่องฯ ไดดำเนินการทดสอบแผน BCP เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 
และจัดทำสรุปการดำเนินงานเรียบรอยแลวสามารถดูรายละเอียดไดที่ หลักฐานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 >ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนดำเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP)  
https://cic.anamai.moph.go.th/web-
upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Report-BCP-170665.pdf  

ศรป.ประเมินตนเองคาดการณคะแนนตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนหลัง ภาพรวมทั้งหมด ไดเทากับ 5 
คะแนน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
5.1.2.2 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงานมีชีวิตชีวา 

และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 
นางสาวพัทธนันท วังเสนา แจงผลคะแนนการดำเนินการ HWP.ในรอบ 5 เดือนหลัง  หนวยงานได

คะแนน HWP. 53.95 คะแนน เต็ม 54 และ 5ส.ได 41.95 คะแนน เต็ม 42 ในขอที่หนวยงานถูกหักคะแนนนั้น 
คณะกรรมการ HWP.ของหนวยงานเห็นควรใหสงการอุทธรณคะแนน ในเกณฑ5ส. ขอ 1.2 มีปาย/สัญลักษณ
บงชี้ บริเวณที่ไมปลอดภัย เชน พื้นที่ตางระดับ หรือจุดอันตรายอื่นๆ 0.05 คะแนน และเกณฑสะอาด ขอ 5 
บริเวณพื้นตางระดับหรือมีลักษณะลื่น มีการติดปายสัญลักษณบอกความแตกตางหรือการติดกันลื่น 0.05 
คะแนน โดยทางคณะทำงาน HWP.กรม(สำนักสงเสริมสุขภาพ) จะแจงผลการพิจารณาการอุทธรณใหหนวยงาน
ทราบในวันท่ี 9 ส.ค.65  

ในการรายงานตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนหลังในระดับท่ี 4 Output ผลผลิต ขอ 4.1 หนวยงานแสดงหลักฐาน
ผานเกณฑการประเมินตามนโยบาย HWP. ในระดับดีมาก ได 0.5 คะแนน  ขอ 4.2 หนวยงานแสดงหลักฐาน 
บุคลากรในหนวยงานเขารับการตรวจสุขภาพ ได 0.5 คะแนน ในระดับ 5 Outcome ขอ5.1 หนวยงาน
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วิเคราะหการประเมินประสิทธิผลการดำเนินกิจกรรม HWP.ระดับดีเยี่ยม ได 0.5 คะแนน ขอ 5.2 หนวยงาน
แสดงหลักฐานผลลัพธรอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของบุคลากรท่ีมี BMI ปกติ ได 0.5 คะแนน  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

5.1.2.3 ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  
นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานเสนอขอมูลผานคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายฯ สำหรับ

นำเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน ก.ค.65 วาจะดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน จำนวน 
3 กิจกรรม ไดแก (1) กิจกรรมท่ี 5. รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันท่ี 15 ของ
ทุกเดือน และนำขึ้น เว็บไซตหนวยงาน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน (2) กิจกรรมที่ 6. ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการประชุมนำข้ึน
เว็บไซตหนวยงาน (3) กิจกรรมที่ 7. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ และแสดง
หลักฐานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ ผานการประชุมประจำเดือนของหนวยงาน นำขึ้นเว็บไซตของ
หนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

ศรป. ประเมินตนเองในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ ในเดือน ก.ค. 65 
ระดับท่ี 4 Output ผลผลิต กรมอนามัยกำหนดเปาหมายรายจายประจำ (งบดำเนินงาน) รอยละ 85 หนวยงาน
มีผลดำเนินงานบรรลุเปาหมายท่ีกำหนด คือมีผลเบิกจายสะสม จำนวน 755,899.41 บาท คิดเปน 85.46 % 
ของวงเงินที่ไดรับจัดสรร (884,500.00 บาท)  และรายจายลงทุนกรมอนามัยกำหนดเปาหมาย รอยละ 100 
หนวยงานมีผลเบิกจายสะสม จำนวน 15,000.00 บาท คิดเปน 100%  ของวงเงินที่ไดรับจัดสรร (15,000 บาท)  
และระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด ภาพรวม (งบดำเนินงาน และงบลงทุน ) กรมอนามัยกำหนด
เปาหมายรอยละ 85 พบวาหนวยงานมีผลดำเนินงานบรรลุเปาหมายที่กำหนด คือมีผลเบิกจายสะสม จำนวน 
770,899.41 บาท คิดเปน 85.70 % ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรร (899,500.00 บาท) 

มติท่ีประชุม รับทราบและอนุมัติตามเสนอ 
 
5.1.2.4 ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)  
นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย  รายงานความกาวหนาสรุปสำหรับนำเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ 

DOC ในเดือน ก.ค 65 ดังนี้  
1) รวบรวม SOP และตรวจสอบใหเปนปจจุบันพรอมใชงานเว็บไซตของหนวยงาน  
2) สรุปเจาหนาที่ในหนวยงานมีผลงานการจัดการความรูใหมสำหรับประจำเดือน ก.ค. 65 และได

ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูในท่ีประชุมมีดังนี้ 
2.1) น.ส.นัยนา ใชเทียมวงศ ในหัวขอ “กรอบยุทธศาสตรระดับโลกเพื่อความปลอดภัยของอาหาร 

(WHO global strategy for food safety) เพื ่อทำความเขาใจเกี ่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรดานความ
ปลอดภัยของอาหารในระดับโลก 

2.2) นางจารุมน บุญสิงหและน.ส.เปรมรัตนา วัชโรทัย ในหัวขอเรื่อง ขั้นตอนการลาศึกษา ฝกอบรม 
ปฏิบัติวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศของเจาหนาที่กรมอนามัย (Go Abroad Flow) ซึ่งเปนองคความรูไดเขา
ประกวด LIKE TALK AWARD และไดดำเนินการปรับปรุงใหมจากคอมเมนกรรมการในการประกวดฯ และชี้แจง
ใหกับบุคลากรในหนวยงานทราบ  

2.3) น.ส.จิราภรณ สุมติ๊บ ในหัวขอเรื่อง “Digital Literacy”เพื่อสงเสริมและสนับสนุนทักษะความ
เขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางหลากหลายสามารถนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

2.4) น.ส. ปนอนงค เครือซา และน.ส.ศิรินันต ทุนทรัพย ในหัวขอเรื ่องการอบรมนักยุทธศาสตร
สาธารณสุขการบริหารยุทธศาสตรและงบประมาณดานสุขภาพ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือพัฒนานัก
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ยุทธศาสตรสาธารณสุข ในการเพิ่มพูน ความรู ทักษะ ดานการบริหารยุทธศาสตร สามารถประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน ท่ีสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน สอดคลองกับความจำเปน เพ่ือบรรลุผลสำเร็จเปาหมาย  
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

2.5) น.ส.สมฤทัย คันธิวงศ ในหัวขอเรื่อง เรื่อง ทักษะการพัฒนาตนเองสูการเปนผูนำในเวทีระดับโลก 
เพ่ือเปนการพัฒนาทักษะความเปนผูนำและบุคลิกภาพการเปนผูนำในเวทีสุขภาพโลก 

2.6) น.ส. สุพัตรา ทางาม ในหัวขอเรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ซึ่งเปนฉบับลาสุดที่แกไขเพิ ่มเติมหลักเกณฑเกี ่ยวกับการเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานเขาใจและเกิดการเบิกจายความเหมาะสม 
ชัดเจนในการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ไดอยางถูกตอง 

3) การปรับปรุงเว็บไซตระบบฐานขอมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือ
ปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศของเจาหนาที ่กรมอนามัย ที ่ประชุมพิจารณา ขอยกเลิกกิจกรรมที ่ 5.2.  
พัฒนาระบบฐานขอมูล คูมือการลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดูงาน ประชุม สัมมนา และนำเสนอผลงาน 
วิชาการ ณ ตางประเทศ วงเงินงบประมาณ 20,000 บาท เพราะตองนำงบประมาณดังกลาวไปใชเรงดวนใน
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร ความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ครั้งที่ 3 ซ่ึง  
ณ ปจจุบันแผนยุทธศาสตรตางประเทศมีความสำคัญตอภารกิจหลักและการดำเนินงานของหนวยงาน สำหรับ
ระบบเว็บไซตฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศสามารถคนควาและพรอมใชงานไดแลวที่ https://cic-
cooperation.anamai.moph.go.th/cooperation/ 

4) การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) ในระบบฐานขอมูลกลาง เพ่ือนำไปสูการเปดเผยขอมูล
ภาครัฐ (Open Data)ไดดำเนินการลงระบบเรียบรอยในหัวขอ “กรอบความรวมมือระหวางประเทศดานสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย” ท่ี https://datacatalog.anamai.moph.go.th/dataset/anamai_cooperation 

5) LIKE TALK Award ดำเนินการลงเขารวมเสนอผลงานจัดการความรูในหัวขอเรื ่อง“Go abroad 
Flow” (ไปตางประเทศใหฉลุย) โดยผานการพิจารณาเขาเสนอในการประชุมวิชาการ และไดีรับรางวัลชมเชย 
อ ง ค  ค ว า ม ร ู  ดั ง ก ล  า ว อ ย ู  บ น เ ว ็ บ ไ ซ ต  ห น  ว ย ง า น ท ี ่  https://cic.anamai.moph.go.th/th/cic-
ebook/3777#wow-book/3 

6) รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 5 เดือนหลัง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
5.1.2.5 ตัวชี ้วัดที ่ 2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
นางสาวปนอนงค เครือซา และนางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขาระบบ

รายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน ก.ค.65 มี 3 กิจกรรม ไดแก 1.มีการติดตาม ความกาวหนาของการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 2.มีรายงานผลผลิตของกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแลว 3.ศรป. 
ประเมินตนเองในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ 4 Output ผลผลิต กำหนดใหมีผลการดำเนินงาน (ผลการเบิกจาย
งบประมาณ) แผนการประชุม/ อบรม/สมัมนาของหนวยงาน ในไตรมาสท่ี 3 ไมนอยกวา รอยละ 90 ของวงเงิน
งบประมาณในแผนการประชมุ/อบรม/สัมมนา ซ่ึงหนวยงานวางแผนฯ (ขอมูลจากหนงัสือท่ีสธ 0938.02 /471 
ลงวันท่ี 8 ก.ค 65 เรื่อง ปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ) ท้ังปงบประมาณ วางแผนฯ ไวจำนวน 517,200.00 และมี
ผลเบิกจายสะสม ในไตรมาสท่ี 3 จำนวน 467,530.05 บาท คิดเปน 90.40% รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

7



5.1.2.6 ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA)  

นางสาวมนสินี น้ำจันทร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดท่ี 2.6 และตามเกณฑ
การประเมินตัวชี้วัด ดังนี้  

⇒ ระดับท่ี 4 ผลผลิต : มีผลผลิตการดำเนินงานและมาตรการท่ีกำหนด 

คะแนนท่ีได 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

รอยละของผลการดำเนินงานตามแผนรอบ 5 เดือนหลัง 60 70 80 90 100 

 
ผลการดำเนินงาน:  
1. ศรป.เปดเผยขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงานตามหลักเกณฑ OIT 
2. มีเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนรอบ 5 เดือนหลัง และนำขึ้นระบบ DOC ภายในวันท่ี 

10 ส.ค. 65 เรียบรอยแลว 
ศรป.ดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 5 เดือนหลังครบถวนทุกกิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 ประเมินคะแนน

ท่ีไดเทากับ  1 

⇒ ระดับท่ี 5 Outcome  
1.ประเมินการเปดเผยขอมูลตามเกณฑ OIT (คาน้ำหนักรอยละ 70)  
2.ประเมินระดบัการรับรู IIT (คาน้ำหนักรอยละ 30) 
ผลการดำเนินงาน : บุคลากร ศรป.มีจำนวน 13 คน และตอบแบบประเมิน IIT ครบทั้ง 13 คน 

ประเมินคะแนนท่ีไดเทากับ 1  

⇒สรุป ศรป.ประเมินคะแนนตัวชี้วัดท่ี 2.6 รอบ 5 เดือนหลังภาพรวมท้ังหมดไดเทากับ 5 คะแนน 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.2 วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจาย จากขอ 4.2 เพื่อกำหนดมาตรการ หรือแนวทาง ติดตาม

เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ 
2565 ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด 

พบวาสถานการณการเบิกจายงบประมาณ ดังที่ปรากฏในวาระที่ 4 ขอ 4.2 เดือน ก.ค. 2565 ศรป.
ดำเนินงานไดสูงกวาเปาหมายที่กรมอนามัยกำหนด หากพิจารณาจากงบประมาณที่ไดรับโอนทั้งสิ้นจำนวน 
884,500.00 บาท หกัยอดเบิกจายสะสมจำนวน 755,899.41 บาท หกักันเงินPO จำนวน 3,385.25 บาท 
หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนตเดือน ส.ค. – ก.ย. 65 จำนวน 24,960.00 บาท ดังนั้นเงินคงเหลือหลังกัน
สำหรับดำเนินงานในไตรมาส 4 จำนวน 100,255.34 บาท คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายฯ จึงเสนอ
มาตรการเรงรัดการเบิกจาย ดังนี้ (1) ผูบริหาร กำกับ ติดตามเรงรัดใหผูรับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนท่ี
กำหนดไวผานการประชุมประจำเดือนของหนวยงาน (2). จัดทำแผนการเบิกจายรายไตรมาสใหผานเกณฑท่ีกรม
อนามัยกำหนด /ปรับแผนการดำเนินงานตามรอบไตรมาสและปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมใหสอดคลองกับ
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เรงรัดผูรับชอบ
หลักดำเนินการจัดทำอนุมัติจัด สงตอใหงานการเงินดำเนินการยืมเงินลงคลัง เพื่อตัดยอดเบิกจายภายในเดือนท่ี
กำหนดตามแผน (4) กรณีเงินงบประมาณดำเนินงานไมเพียงพอสำหรับการดำเนินงานใหเปนไปตามแผน หรือ
ระหวางรอรับเงินโอนจัดสรรงบประมาณในสวนที่เหลือ ใหบริหารจัดการโดยการขอยืมเงินงบประมาณจาก
หนวยงานอ่ืน หรือบริหารจัดการดวยเงินทดรองราชการประจำหนวยงาน 

8



มติที ่ประชุม รับทราบและเห็นชอบใหดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการใหยอดเบิกจายใกลเคียงกับ
เปาหมายของกรมอนามัยมากท่ีสุด 
 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

6.1 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

นางสาวสมประสงค ภาผล  รายงานวาคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวาง
ประเทศ ไดจัดทำรายงานฯ โดยมีกิจกรรมที่ขับเคลื่อนตามแผนฯ ไดแก (1) กิจกรรมที่ 9 รายงานผลการ
รองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯ (2) กิจกรรมที่ 14 โครงการสงเสริมคานิยม ความผูกพัน และวัฒนธรรมองคกร 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11 
 
ปดประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 
นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอำนวยการ 
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74

tiwawan.s
Typewriter
ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ   



คะแนนการประเมินสถานท่ีท างานน่าอยู่น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และคะแนน 5 ส

ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) หน่วยงานส่วนกลาง

ระดับพ้ืนฐาน

(5)

ระดับดี

(2)

ระดับดีมาก

(9)

ระดับ

ดีเย่ียม

(1)

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 41.95 5.00 10.95 12.00 9.00 5.00 2.00 9.00 1.00 53.95

มีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต รวม

HWP

(54)

หน่วยงาน เกณฑ์

5ส.

(42)

เกณฑ์ประเมินสถานท่ีท างานน่าอยู่น่าท างานฯ

สนับสนุน

ขององค์กร

(5)

สะอาด

(11)

ปลอดภัย

(12)

ส่ิงแวดล้อมดี

(9)

75



เอกสารแนบ 6 
รายงานการตดิตามผลการขับเคลือ่นการด าเนนิงาน 

ตัวชีวั้ดที ่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
การมสีว่นร่วมระหวา่ง 
ผูบ้รหิารกรมอนามัย 
ผูอ้ านวยการ และบคุลากร
ศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่ง
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
ขับเคลือ่นการด 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 าเนียบผูรั้บบรกิาร ผูรั้บ ที่
สนับสนุนการด าเนนิงานสง่เสรมิ
สขุภาพและอนามัยสิง่แวดลอ้ม 
 

2 ครัง้ พ . ย .  6 4 
และ ม.ิย.65 

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

5. จัดท าแผนปฏบิัตกิาร 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 ฉบับ 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


ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา มาตรการ ประเด็นความรูท้ีใ่ห ้
ผูรั้บบรกิาร 

ผลการด าเนนิการ 

7 สือ่สาร มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
SOP ตวัชีว้ดัที ่2.2  ผา่นเวทกีาร
ประชมุประจ าเดอืนของหน่วยงาน  

1 ครัง้ 1- 30 พ.ย. 
64 

Partnership 
Advocate 
Build Capacity มาตรการ 
สือ่สารความรู ้แนวปฏบิัตเิพือ่
สรา้งความ เขา้ใจแกบ่คุลากร 

  คลิ๊กทีน่ี่ 

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 คลิ๊กทีน่ี่ 
 ม.ิย.65  

9 กจิกรรมการตรวจสขุภาพประจ าปี 
(ภายใน ม.ิย.65) 

13 คน พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

  ด าเนนิการแลว้ 

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

Advocate 
Partnership 

 ด าเนนิการแลว้ ม.ค.65 
 คลิ๊กทีน่ี่ 

11 การสนับสนุนใหบ้คุลากรเขา้ร่วม
กจิกรรมทางกายทกุรูปแบบ 

13 คน พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

 ด าเนนิการแลว้ 
 คลิ๊กทีน่ี่ 

12 การสนับสนุนใหบ้คุลากรมคีวามรู ้
ทางโภชนาการ 

1 ครัง้ พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

สือ่ประชาสมัพันธส์ านัก
โภชนาการ 

ด าเนนิการแลว้ 
คลิ๊กทีน่ี่ 

13 การตอบแบบประเมนิภาวะสขุภาพ
บคุลากรกรมอนามัย(ภาคผนวก ง) 

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

14 การตอบแบบประเมนิคณุภาพชวีติ
การท างานของบคุลากรกรมอนามัย 

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

15 ผลการประเมนิตามเกณฑก์าร
ประเมนิตามนโยบาย HWP.ระดับด ี

1 ครัง้ ธ .ค . 64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน HWP. 
 

 คลิ๊กทีน่ี่ 

16 ผลการประเมนิตามเกณฑก์าร
ประเมนิตามนโยบาย 5ส  

2 ครัง้ ธ .ค . 64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน 5ส  5เดอืนแรก คลิ๊กทีน่ี่ 
 5เดอืนหลังคลิ๊กทีน่ี่ 

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

8 ครัง้ พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การ
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่
น่าท างาน ฯ 

 พ.ย.64 คลิ๊กทีน่ี่ 
 ธ.ค.64 คลิ๊กทีน่ี่ 
 ม.ค.65 คลิ๊กทีน่ี่ 
 ก.พ.65 คลิ๊กทีน่ี่ 
 ม.ีค.65 คลิ๊กทีน่ี่ 
 เม.ย.65 คลิ๊กทีน่ี่ 
 พ.ค.65 คลิ๊กทีน่ี่ 
 ม.ิย.65 คลิ๊กทีน่ี่ 
 ก.ค.65 คลิ๊กทีน่ี่  

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/tinymce/KPI65/2_2/2.2._3.2_0765.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
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2._3.2_0665.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2._3.2_0765.pdf


ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา มาตรการ ประเด็นความรูท้ีใ่ห ้
ผูรั้บบรกิาร 

ผลการด าเนนิการ 

18 การวเิคราะหผ์ลการตอบแบบ
ประเมนิภาวะสขุภาพบคุลากรกรม
อนามัย (ภาคผนวก ง) 

1 ฉบับ 1-31 ม.ีค.
65 

Partnership 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การ
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่

น่าท างาน ฯ 

 คลิ๊กทีน่ี่  
 

19 การวเิคราะหผ์ลการตอบแบบ
ประเมนิคณุภาพชวีติการท างานของ
บคุลากรกรมอนามัย 

1 ฉบับ 1-31 ม.ีค.
65 

Partnership  คลิ๊กทีน่ี่ 

20 ทบทวนมาตรฐานการปฏบิตังิาน 
SOP ตวัชีว้ดัที ่2.2  

1 ฉบับ 1- 31 ม.ีค. 
65 

Regulation and Legislation   คลิ๊กทีน่ี่ 

21 กจิกรรมใหค้วามรูด้า้นสขุภาพ
อนามัยสิง่แวดลอ้มและความสมดลุ
ในชวีติการท างาน  

2 เรือ่ง ม.ีค. – ม.ิย.
65 

Advocate  คลิ๊กทีน่ี่  
 คลิ๊กทีน่ี่  
 

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

1 ฉบับ ม.ิย.65 Advocate  คลิ๊กทีน่ี่ 

23 สรุปผลลัพธ ์รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของ
บคุลากรทีม่ ีBMI ปกต ิ

1 ฉบับ ม.ิย.65 Advocate  คลิ๊กทีน่ี่ 

 

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
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2_5.1_Outcome%20R2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2_5.2_Outcome%20R2.pdf


หลักฐาน Output 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สรุปหลักฐานแสดงผลผา่นเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย Healthy Workplace Happy for Life  
ระดับดีมาก โดยมีคา่คะแนนวัดผลผลิต การพัฒนาสถานท่ีทำงานนา่อยู่ น่าทำงาน มชีีวิตชีวา และเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิต 
 
1. ตารางการคา่คะแนนวัดผลผลติ เกณฑป์ระเมนิ Healthy Workplace Happy for Life 
 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

จำนวน 
(ข้อ) 

5 6 7 8 9 

 
2. คะแนนท่ีได้รับ 
    การดำเนินงานในรอบ 5 เดือนหลังของปี 2565 ในระดับดีมาก หน่วยงานได้ผลการประเมินอยู่ที่ = 9 คะแนน 
 
3. การเปรยีบเทียบข้อมูล 

1. เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนกับตารางในข้อ 1 ทำให้ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีคะแนนตาม
ตารางในข้อ 1  รอบ 5 เดือนหลัง = 0.5 คะแนน  (ดังหลักฐานในภาคผนวก 1) 
 
4. สรุป  

ในรอบ 5 เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีการดำเนินงาน 
Healthy Workplace Happy for Life การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู ่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต ในระดับดีมาก ได้ผลการประเมินอยู่ที่ 9 คะแนน  และเมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนวัดผลผลิตตาม
ตารางจากข้อ1 หน่วยงานจะได้คะแนน Output ผลผลิต ในระดับที่ 4.1 เกณฑ์ประเมิน Healthy Workplace 
Happy for Life การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ในระดับดีมาก 
= 0.5 คะแนน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม การตอบหลักฐาน Output 4.1 
(ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) 
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ภาคผนวก 1 
คะแนนการประเมินสถานท่ีทำงานนา่อยู่ นา่ทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรา้งคุณภาพชีวิต ในระดบัดีมาก

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
(รอบ 5 เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

รอบ 5 เดือนหลัง 2565 
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หลักฐาน Output 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สรุปหลักฐานแสดงผลร้อยละบุคลากรในหน่วยงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 
 
1. ตารางการคา่คะแนนวัดผลผลติ ร้อยละบุคลากรในหนว่ยงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 
 

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. คะแนนท่ีได้รับ 
        การเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 100  
บุคลากร ศรป.ทั้งหมดจำนวน 13 คน เป็นข้าราชการจำนวน 7 คน พนักงานราชการ จำนวน 5 คน และจ้างเหมา
บริการ จำนวน 1 คน ดังนัน้ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศจะมีผู้เข้ารับบริการสุขภาพตามสิทธิ จำนวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
3. การเปรยีบเทียบข้อมูล 

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

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบค่า
คะแนนวัดผลผลิตตามตารางจากข้อ1 หน่วยงานจะได้คะแนน Output ผลผลิต ในระดับที่ 4.2 ระดับความสำเร็จ
ของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต = 0.5 คะแนน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม การตอบหลักฐาน Output 4.2 
(ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) 
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ภาคผนวก 1 
ร้อยละบุคลากรในหน่วยงานได้รบัการตรวจสขุภาพประจำปี พ.ศ.2565 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
 
กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

หน่วยงานมีการสนบัสนุนให้บุคลากรเข้ารบับริการตรวจสุขภาพประจำปีและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของ
ตนเอง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ กรมอนามัย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 พ.ค.
65 ได้มีมติให้เฉพาะ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจา้งประจำ เข้ารบับริการตรวจสุขภาพประจำปี
ตามสิทธิ  

บุคลากร ศรป.ทั้งหมดจำนวน 13 คน เป็นข้าราชการจำนวน 7 คน พนักงานราชการ จำนวน 5 คน และ
จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 คน  ดังนั้น ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีผู้เข้ารับบริการสุขภาพตาม
สิทธิ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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หลักฐาน Outcome 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
สรุปวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลการดำเนินกิจกรรม Healthy Workplace Happy for life  

ระดับดีเยี่ยม 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป  

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย Healthy Workplace Happy for 
life ในระดับดีเยี่ยม โดยมีการวัดและวิเคราะห์ผลกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ (กิจกรรมในระดับดีมาก อย่างน้อย 2 
กิจกรรม) 

 กิจกรรมท่ีสามารถนำไปสู่การเสริมสร้างหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับดีมาก  ได้แก่   
(1) กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร (กิจกรรมทางกาย/ออกกำลังกาย)  
(2) กิจกรรมการประเมินภาวะโภชนาการ (ใช้ค่าดัชนีมวลกายและวัดรอบเอว)  

โดยทั้ง 2 กิจกรรมได้นำไปสู่การเสริมสร้าง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ด้านสุขภาพที่
ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ คือ จัดให้ความรู้ด้านออฟฟิศซินโดรม และการให้ความรู้ด้านโภชนาการ( IF) 
เจตคติ คือ บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้วยความเต็มใจและมีความสุข ทักษะ คือ หลังจากที่
บุคลากรได้รับความรู้จากทั้ง 2 กิจกรรมนั้นแล้ว สามารถนำความรู้ที่ได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้เกิด
พฤติกรรมที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพทั้งในด้านการเลือกรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย   
 
ส่วนที่ 2 ผลเปรียบเทียบ (C- Comparisons) ก่อน และหลังการจัดกิจกรรม ที่แสดงถึงประสิทธิผลของการ
ดำเนินงาน และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาในโอกาสต่อไป 
 

1. กิจกรรมการประเมินผลภาวะโภชนาการ  
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การเปรียบเทยีบผลการประเมนิภาวะโภชนาการ 
ก่อน-หลัง

ก่อนขา้รว่มกิจกรรม หลงัเขา้รว่มกิจกรรม

แบบฟอร์ม การตอบหลักฐาน Outcome HWP.ระดับดีเยี่ยม 5.1 
(ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) 

 

83

PRO
Highlight



 
 

หน้า | 2  
 

จากตาราง เปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการประเมินภาวะโภชนาการพบว่าบคุลากรที่มีผล
การประเมินที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ เดิมมีจำนวน 5 คน และปัจจุบันมีเพิ่มข้ึนจำนวน 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 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ทุกๆปี เพื่อ

สุขภาพและสมดุลชีวิต 
 
 
 

2. การประเมินผลการประเมินประสิทธิผล กิจกรรมทางกาย/ออกกำลังกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากภาพ เป็นการเปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย (ก้าวท้าใจระหว่าง Season 3 

กับ Season 4)  พบว่าบุคลากร มีผลแต้มสุขภาพที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 69  ของบุคลากร จำนวน 13 คน ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าบุคลากรให้ความสำคัญและมีความสนใจต่อกิจกรรมทางกาย/ออกกำลังกาย จึงทำให้มีผลการดำเนิน
กิจกรรมออกกำลังกายลงในระบบ ก้าวท้าใจ อีกทั้งผู้บริหารมีการสร้างแรงจูงใจในการทำกิจกรรมโดยมีการมอบ
รางวัลให้กับผู้ที่มีผล แต้มสุขภาพมากที่สุดลำดับที่ 1 ใน ก้าวท้าใจ Season 4 เพิ่มเข้ามา ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงจูงใจ
ให้กับบุคลากรในการใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย : ผู้บริหาร สนับสนุนและส่งเสรมิให้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ทุกๆปี และมีการ

มอบรางวัลเพื่อจูงใจให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางกายต่างๆ ได้ดีข้ึน 
 
 
 
 
 

69%

23%

8%

จ านวนคน

แตม้สขุภาพท่ีเพิ่มขึน้

แตม้สขุภาพท่ีลดลง

แตม้สขุภาพท่ีคงท่ี
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ส่วนท่ี 3 การประเมินการมีส่วนร่วมและประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ท้ัง 2 กิจกรรม 
จำนวนบุคลากรทั้งหมด จำนวน 13 คน แบ่งเป็น เพศชาย จำนวน 2 คน และเพศหญิง จำนวน 11 คน 
 
ผลการประเมินการมีส่วนร่วมและประเมินความพึงพอใจ 

 
จากภาพพบว่าการประเมินผลการมีส ่วนร ่วมและประเม ินความพึงพอใจต ่อกิจกรรมดังกล ่ าว  

สรุปตามเกณฑ์ได้ดังนี้ 
1) กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที ่ส ุด คิดเป็น  

ร้อยละ 100 
2) การประเมินภาวะโภชนาการโดยการช่ังน้ำหนัก วัดรอบเอว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพที่

อาจจะเกิดข้ึน มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 
3) บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 
4) บุคลากรได้รับความรู้/ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปปรับใช้ได้มีระดับความพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 
5) กิจกรรมดังกล่าวจะนำไปสู่การมีพฤติกรรมที่ดีต่อบุคลากรมากน้อยเพียงใด มีระดับความพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 69.23  
6) หน่วยงานมีการบริหารจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นน้ำดื่ม พื้นที่พักผ่อน หรือมุมพักผ่อน 

อุปกรณ์ออกกำลังกาย เพื่อลดความเครียดจากการทำงาน มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ 92.31    

ดังนั้น จากผลการประเมินดังกล่าว สรุปได้ว่า บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากที่สุด ร้อยละ 
100 และได้รับความรู้/ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันในระดบัมาก
ท่ีสุดถึงร้อยละ 100  

 
จัดทำโดย : คณะทำงานการพัฒนาสถานทีท่ำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคณุภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy 

for Life) 
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ความรู้ท่ีนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 

1.แบบประเมินภาวะสุขภาพ (พัฒนาโดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ) 

2.สื่อประชาสัมพันธ์สำนักโภชนาการ 
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 หลักฐาน Outcome 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
สรุปข้อมูลร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของบุคลากรท่ีมี BMI ปกต ิ

 
1. ตารางการให้คะแนน ร้อยละท่ีเพ่ิมขึน้ของบุคลากรท่ีมี BMI ปกต ิ
 

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 ข้ึนไป  

 
2. วิธีการคำนวณ  
    ร้อยละทีเ่พิ่มข้ึนของบุคลากรที่มี BMI ปกติ = ร้อยละของบุคลากรทีม่ี BMI ปกตริอบ 5 เดือนแรกของปี 2565  ลบด้วย 
ร้อยละของบุคลากรที่ม ีBMI ปกติรอบ 5 เดือนหลังของปี 2565  
 
3. การเปรยีบเทียบเทียบข้อมลู 

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 
เพ่ิมขึ้น จากรอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้คะแนน 0.5 เมื่อเทียบกับตารางในข้อที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของบุคลากรที่มี BMI ปกติ  = ร้อยละ 4.48 

     

แบบฟอร์ม การตอบหลักฐาน Outcome 5.2 
(ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) 
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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 น้ำหนักเกิน (23.00-24.90) กับภาวะ BMI อ้วน (25.00-29.90) มีจำนวน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 25  
 ทั้งนี้บุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกิน สามารถจำแนกได้ 2 ระดบั ดังนี้ 
1.น้ำหนักเกิน (ค่าดัชนีมวลกาย 23.00-24.90) ร้อยละ 25 
2.อ้วน         (ค่าดัชนีมวลกาย 23.00-24.90) ร้อยละ 25 
 สรุป ข้อมูลบุดัชนีมวลกายบุคลากรศูนย์ความร่วมมอืระหว่างประเทศ รอบ 5 เดือนแรก ประจำปงีบประมาณ 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 อว้น

ดัชนีมวลกาย รอบ 5 เดือนแรก พ.ศ.2565
รอ้ยละ
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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 
น้ำหนักเกิน (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    
 ทั้งนี้บุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกินสามารถจำแนกได้ 2 ระดับ ดังนี้ 
1.น้ำหนักเกิน (ค่าดัชนีมวลกาย 23.00-24.90) ร้อยละ 15.38 
2.อ้วน         (ค่าดัชนีมวลกาย 23.00-24.90) ร้อยละ 30.76 
 สรุป ข้อมูลบุดัชนีมวลกายบุคลากรศูนย์ความร่วมมอืระหว่างประเทศ รอบ 5 เดือนหลัง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 
พบว่า บุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (18.50-22.90) คิดเป็นร้อยละ 46.15    
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นอ้ยกว่ำ 18.50 ผอม 18.50 – 22.90 ปกติ 23.00 – 24.90 น ำ้หนกัเกนิ 25.00 – 29.90 อว้น

ดัชนีมวลกาย รอบ 5 เดือนหลัง พ.ศ.2565รอ้ยละ
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ภาคผนวก 3 
ข้อมูลเปรยีบเทียบดชันีมวลกายของบุคลากรศูนย์ความรว่มมือระหว่างประเทศ  

(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 พบว่าบุคลากรที่มีผลการประเมนิที่อยู่ในเกณฑ์
ปกติ เดิมมีจำนวน 5 คน และปัจจุบันมีเพิ่มข้ึนจำนวน 1 คน รวมเป็น 6 คน (5+1) คิดเป็นร้อยละ 4.48 ((ร้อยละของบุคลากรทีม่ี 
BMI ปกติรอบ 5 เดือนหลัง  46.15 = 6 คน x100/13 ) – (ร้อยละของบุคลากรที ่มี BMI ปกติรอบ 5 เดือนแรก  41.67 = 
5x100/12 ))  
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นอ้ยกว่ำ 18.50 ผอม 18.50 – 22.90 ปกติ 23.00 – 24.90 ทว้ม 25,00 – 29.90 อว้นระดบั 1

แสดงข้อมูลเปรียบเทียบดัชนีมวลกาย BMI
รอบ 5 เดือนแรก - 5 เดือนหลัง ปี 2565 

(C- Comparisons) 

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

ลำดับ 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 วนั/เดือน/ปี) 

หมายเหตุ 

น้ำหนัก BMI แปลผล น้ำหนัก 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 น้ำหนักเกิน 58.5 22.57 ปกติ  
5 น.ส.มนสิน ีน้ำจันทร์ 30 160 64.5 25.2 น้ำหนักเกิน 63 24.61 น้ำหนักเกิน  
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 สุ่มติ๊บ 37 150 54.3 24.1 น้ำหนักเกิน 51 22.67 ปกติ  
11 นายรังสรรค์ พันธ์จบสิงห์ 55 165 70.3 25.8 อ้วน 66 24.24 น้ำหนักเกิน  
12 น.ส.สุพัตรา  ท่างาม 30 165 45 16.53 ผอม 48 17.63 ผอม  
13 นางจารุมน  บุญสิงห ์

54 155  
  61 25.39 อ้วน โอนย้ายมารอบ 

5 เดือนหลัง 
 
หมายเหต ุ

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) การแปลผล 
น้อยกว่า 18.50 ผอมเกินไป 
18.50 – 22.99 ปกต ิ
23.00 – 24.99 น้ำหนักเกนิ 
25.00 – 29.99 อ้วน 

ตั้งแต่ 30.00 ข้ึนไป (อ้วนอันตราย) 
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