
เอกสารแนบ 6 
รายงานการตดิตามผลการขบัเคลือ่นการด าเนนิงาน 

ตัวชีว้ดัที ่2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน มชีวีติชวีา และเสรมิสรา้งคณุภาพชวีติ 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

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 

 

1 ฉบบั 1 – 30 พ.ย. 
64 

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) 

ด าเนนิการแลว้ พ.ย.64 
รายงานการประชมุครัง้ที ่

2/65 วาระที ่5 ขอ้ 5.1.2.2 

(เอกสารแนบ7) 
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 

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 

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 

5. จัดท าแผนปฏบิตักิาร การพฒันา
สถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน ฯ 

2 ครัง้ พ . ย . 6 4 
และ ม.ิย.65 

Partnership  พ.ย.64 รายงานการ
ประชมุครัง้ที ่2/65 วาระที ่

5 ขอ้ 5.1.2.2  (เอกสาร
แนบ7) คลิ๊กทีน่ี ่
 

6 จัดท ามาตรฐานการปฏบิตังิาน SOP 
ตัวชีว้ดัที ่2.2  

1 ฉบบั 1- 30 พ.ย. 
64 

Regulation and Legislation  ด าเนนิการแลว้  พ.ย.64 
คลิ๊กทีน่ี่ 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
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/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._1.3_service%20recipient%20office.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2_SOP.pdf
phattanan.v
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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 

 ด าเนนิการแลว้ พ.ย.64 
รายงานการประชมุครัง้ที ่

2/65 วาระที ่5 ขอ้ 5.1.2.2  
(เอกสารแนบ7) 
 คลิ๊กทีน่ี ่

8 กจิกรรม Big Cleaning Day ของ
หน่วยงาน การจัดสิง่แวดลอ้มใหน่้า
อยู ่น่าท างาน เอือ้ตอ่การมสีขุภาพด ี

2 ครัง้ พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 
 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การ
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่
น่าท างาน ฯ 

 ม.ค.65 
คลิ๊กทีน่ี ่

9 กจิกรรมการตรวจสขุภาพประจ าปี 
(ภายใน ม.ิย.65) 

13 คน พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

 ยงัไมถ่งึรอบระยะเวลา
ด าเนนิการ 

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

Advocate 
Partnership 

 ด าเนนิการแลว้ ม.ค.65 
คลิ๊กทีน่ี ่

11 การสนับสนุนใหบ้คุลากรเขา้รว่ม
กจิกรรมทางกายทกุรปูแบบ 

13 คน พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

 ด าเนนิการแลว้ 

คลิ๊กทีน่ี ่

12 การสนับสนุนใหบ้คุลากรมคีวามรู ้
ทางโภชนาการ 

1 ครัง้ พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

สือ่ประชาสมัพันธส์ านัก
โภชนาการ 

ยงัไมถ่งึรอบระยะเวลา
ด าเนนิการ 

13 การตอบแบบประเมนิภาวะสขุภาพ
บคุลากรกรมอนามยั(ภาคผนวก ง) 

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

14 การตอบแบบประเมนิคณุภาพชวีติ
การท างานของบคุลากรกรมอนามยั 

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

15 ผลการประเมนิตามเกณฑก์าร
ประเมนิตามนโยบาย HWP.ระดับด ี

2 ครัง้ ธ .ค . 64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน HWP. 
 

 รอบ 5 เดอืนแรก  

คลิ๊กทีน่ี ่

16 ผลการประเมนิตามเกณฑก์าร
ประเมนิตามนโยบาย 5ส  

2 ครัง้ ธ .ค . 64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน 5ส  รอบ 5 เดอืนแรก 
คลิ๊กทีน่ี ่

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

8 ครัง้ พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การ
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่
น่าท างาน ฯ 

 พ.ย.64 คลิ๊กทีน่ี ่
 ธ.ค.64 คลิ๊กทีน่ี ่
 ม.ค.65 คลิ๊กทีน่ี ่
 ก.พ.65 คลิ๊กทีน่ี ่
 

 

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
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ผลการปฏบิตังิาน การพฒันาสถานทีท่ างานนา่อยู ่นา่ท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและความสขุของคนท างาน      

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

หนว่ยงาน ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ  กรมอนามยั 
 

โครงการ /กิจกรรม เป้าหมาย  ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินการ 

1. ประกาศนโยบายการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุข
ของคนท างาน (Healthy Workplace Happy for Life) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจ า
หน่วยงาน 

1 ฉบับ  พ.ย. 64 
 

งานอ านวยการ √ 

2. แต่งตั้งคณะท างานการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุข
ของคนท างาน (Healthy Workplace Happy for Life) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจ า
หน่วยงาน 

1 ฉบับ พ.ย. 64 
 

งานอ านวยการ √ 

3. ประกาศวัฒนธรรมองค์กรประจ าหน่วยงาน (MOPH to HEALTH) 1 ฉบับ พ.ย.-ม.ค.65 งานอ านวยการ √ 
4. ประชุมตรวจติดตาม ทบทวน ประเมินผลการด าเนินงาน/กิจกรรมตามแผนฯ ที่ก าหนด วิเคราะห์
ข้อมูลผลการด าเนินงานเพื่อจัดท าข้อเสนอในการพัฒนาและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

8 ครั้ง ธ.ค.64 –  
ก.ค. 65  

งานอ านวยการ  พ.ย.64 
 ธ.ค.64 
 ม.ค.65 
ก.พ.65 

5. จัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยมีข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารให้เป็นปัจจุบันและกล่องรับฟังความ
คิดเห็น  

1ช้ิน ต.ค. 64 
 

งานอ านวยการ  √ 

6. จัดท าแผนการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยส่ิงแวดล้อม และความสมดุลในชีวิตการ
ท างาน  อย่างน้อย 3 เรื่อง ต่อปี 

1 แผน ม.ค.65 กลุ่มวิเทศฯ √ 

7. จัดท าแผนการตรวจสุขภาพประจ าปีและสรุปผลสุขภาพเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม  

1 แผน ม.ค.-มิ.ย.65 กลุ่มวิเทศฯ √ 

8. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย/ประเมินสมรรถภาพร่างกาย (โดยกองกิจกรรมทางกาย)  13 คน  ครั้งที่ 1 : ม.ค. 65 
ครั้งที่ 2 : มิ.ย. 65 

กลุ่มวิเทศฯ √ 

9. บุคลากรท าแบบประเมินคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมอนามัย สรุปผลวิเคราะห์ จัดท า
ข้อเสนอในการพัฒนาและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ   

11 คน ธ.ค.64-มิ.ย.65 กลุ่มวิเทศฯ √ 

10. บุคลากรท าแบบประเมินความเครียดด้วยตนเอง (แบบประเมินภาวะสุขภาพบุคลากรกรมอนามัย)  11 คน ธ.ค.64-ม.ค.65 งานอ านวยการ 
 

√ 
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โครงการ /กิจกรรม เป้าหมาย  ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ  

11. กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน(ความรู้ เจตคติ ทักษะ) 
     11.1  การเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4  
     11.2  กิจกรรมเต้นแอโรบิกวันจันทร์ – วันศุกร์ วันละ 30 นาที (16.00 – 16.30 น) 
     11.3  กิจกรรมยืดเหยียด  ระหว่างวัน  (5 นาที /ครั้ง วันละ 2 ครั้ง) 
     11.4  จัดหาอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกิจกรรมออกก้าลังกาย (เครื่องชั่งน้้าหนัก กล่องอุปกรณ์
ปฐมพยาบาล) 
     11.5 ก้าหนดให้จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มส้าหรับการประชุมประจ้าหน่วยงาน พร้อมเครื่องดื่มลด
หวาน มัน เค็ม 
     11.6 กิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก สนับสนุนอุปกรณ์การท้าความสะอาดช่องปาก ให้
ค้าแนะน้าถึงสิทธิสวัสดิการของบุคลากรในหน่วยงานในการเข้ารับการบริการตามสถานพยาบาลที่ตนเองมี
สิทธิฯ 
     11.7 กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้กับหญิงวัยเจริญพันธุ์ กินวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก 
     11.8 แผนสนับสนุนความยืดหยุ่นในการท้างาน (การท้างานที่บ้าน) Work from home (สิ้นสุดเดือน 
ม.ค.65) 
     11.9 กิจกรรม Big Cleaning Day และการจัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่น่าท้างาน เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 

13 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 คน 
2 ครั้ง 

ม.ค.65 –  
มิ.ย. 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิเทศฯและ
กลุ่มอ านวยการ 

 
11.1 √ 
11.2 √ 
11.3 √ 
11.4 √ 
11.5 √ 
11.6 √ 
11.7 √ 
11.8 √ 
11.9 √ 

12. จัดท าแผนผังสถานที่ท างาน ก าหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน  
 

1 แผนผัง ม.ค. 65 กลุ่มยุทธฯ √ 

13. จัดท าแผนช่วงเวลาหรืรอบระยะเวลาการท าความสะอาดอุปกรณ์และหลอดไฟ 
 

1 แผน  ม.ค. 65 งานอ านวยการ √ 

14. ติดป้ายแจ้งเตือน ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง ทุกครั้งเม่ือไม่ใช้งาน ทุกจุดที่มีสวิตช์
ไฟฟ้า 

ธ.ค.64 –  
ก.ค. 65 

บุคลากร ศรป. √ 

15. ก าหนดเวลาเปิด – ปิด เครื่องปรับอากาศ เปิด เวลา 09.00 -11.30 น และ13.30 -16.00 น. ปิด 
เวลา 11.30 -13.30 น.  
(พักกลางวัน) *ตั้งอุณหภูมิที่ 25-27 องศาเซลเซียส* 

ทุกจุดที่มีสวิตช์
ไฟฟ้า 

ธ.ค.64 –  
ก.ค. 65 

บุคลากร ศรป. √ 

16. จัดท าแผนซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  
 

1 แผน มี.ค. 65 งานอ านวยการ √ 
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โครงการ /กิจกรรม เป้าหมาย  ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ  

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

ทุกจุดที่มี
หน้าต่าง 

ธ.ค.64 –  
ก.ค. 65 

บุคลากร ศรป. √ 

 
 
ผู้รายงานผล         นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา 
                            นักวิชาการพัสดุ 
กรรมการและเลขานุการคณะท างานการพัฒนาสถานที่ท างานฯ  
 


