
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 มิติที ่1 หลักฐานระดับ 2.2 สรุปรายงานการประชุมฯ  

การมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงานตอการจัดทำ 
แผนปฏิบัติการสงเสริมใหบุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักฐาน สรุปการประชุมคณะทำงานขับเคล่ือนองคกรสรางสุข สำนักสงเสริมสุภาพ 
เพ่ือใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล ครั้งท่ี 1 

วันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ หองอบรมสถาบันฝกอบรมแพทยเวชศาสตรปองกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร  

อาคาร 7 ช้ัน 6 กรมอนามัย 
********************** 

ผูมาประชุม 
        1. นางอัญชลินทร  ปานศิริ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ประธานคณะ

ท่ี 1 และ 3 
 2. นางพรเลขา  บรรหารศุภวาท  นายแพทยชำนาญการพิเศษ                   ประธาน
คณะท่ี 2 
        3. นางสาวปวีณา สุขพรรณพิมพ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
        4. นางสาวนภาพร บุตรจันทร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
        5. นายธานินทร ออนนุชมงคล  นักวิชาการเผยแพรชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
        6. นางนิริญา  ธนธาราธิกุล   นักวิชาการเผยแพร   กรรมการ 
        7. นางสาวปราณี   พงษจินดา  นักวิชาการสาธารณสุข   กรรมการ 
        8. นางสาวนภาภสั  สณศิริ   นักวิชาการเงินและบัญชี   กรรมการ 
        9. นางสาวณัฏฐพัชร  พ่ึงประเสริฐ  นักวิชาการคอมพิวเตอร   กรรมการ 
        10. นางสาวทิวาวรรณ  ซ่ือสัตย                นักวิชาการสาธารณสุข   กรรมการ 
        11. นางวิไลวรรณ  มาเจริญทรัพย             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กรรมการ 
        12. นางกมลชนก  ศรีศาสตร   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กรรมการ 
        13. นางสาวภัทราพร  เทวอักษร               นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ           กรรมการและ 
               เลขานุการ
คณะท่ี 3 

ผูไมมาประชุม 
        1. นางสาวจุฑารัตน ปฏิเวทย        นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
 2. นางวิชชุพร  เกตุไหม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 3. นางอริสรา  ทองเหม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 4. นายสโรช  จินดาวณิชย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

5. นางมณฑา  โสภาวนิตย       พนักงานธุรการ ส3 
 
ผูเขารวมประชุม  
        1. นายเนติ์  ภูประสม  นักวิชาการสาธารณสุข 
        2. นางสาวศิริรัตน ประเสริฐ ผูชวยนักวิชาการ 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นางอัญชลินทร  ปานศิริ ประธานคณะท่ี 1 และ 3 และนางพรเลขา  บรรหารศุภวาท ประธานคณะท่ี 2 
ไดกลาวเปดประชุมและแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1. จุดประสงคของการประชุมและชี้แจงรายละเอียดของแผนการดำเนินงานตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับ
ความสำเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข เพ่ือเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง (HPO) เปน
องคกร ท่ีมีธรรมาภิบาลและเปนองคกรสรางสุขใน 3 มิติ ประกอบดวย มิติท่ี 1 บุคลากรใน
องคกรมีสุขภาพดี (Happy Body) มิติท่ี 2 การจัดการขอมูลและความรู (Data Management 
& Knowledge Management) และมิติท่ี 3 ความผูกพันตอองคกร  

2. คำสั่งคณะทำงานท่ี 2/2563 เรื่อง แตงต้ังคณะทำงานขับเคลื่อนองคกรสรางสุข สำนักสงเสริม
สุภาพเพ่ือใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
มิติท่ี 1 บุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี (Happy Body) 

ประธานไดแจงเรื่องการวิเคราะหและรวบรวมขอมูล เพ่ือนำมากำหนดเปนนโยบาย มาตรการและ
แผนการขับเคลื่อน สงเสริมสุขภาพบุคลากรในองคกรใหมีสุขภาพดี ดังนี้ 

 
มาตรการ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1. สนับสนุนให
บุคลากรสำนัก
สงเสริมสุขภาพมี
กิจกรรมทางกาย
เพ่ิมมากข้ึน 

ทำหนังสือแจงเวียนทุกกลุมงานในสำนักสงเสริมสุขภาพเพ่ือ
ขอความรวมมือ 
1.ทุก 1 ชั่วโมงในระหวางการนั่งทำงานควรเปลี่ยนอิริยาบถ
ดวยการดื่มน้ำหรือเดินไปเขาหองน้ำ มีการออกกำลังกายหรือ
ขยับกายชวงพักเบรกการประชุมเชน ประชุมประจำเดือน  
2.รณรงคการปรับพฤติกรรมการใชชีวิตประจำวัน โดยการ
การเดินหรือปนจักรยานมาทำงานหรือในการเดินทาง การลง
รถกอน        1 สถานี เดินข้ึนลงบันไดแทนการใชลิฟต และ
การจอดรถใหไกลจากอาคารมากข้ึน 

กลุ ม พั ฒ นาศักยภ าพ
บุคลากรฯ        
 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากท่ีประชุม 
 1.ประธานเชิญชวนและประชาสัมพันธใหทุกคนสงกาวเดิน

เพ่ือใหเปนภาพรวมของสำนักสงเสริมสุขภาพ ในโครงการกาว
ทาใจ หรือสงเขากลุมไลนคนรักษสุขภาพเพ่ือเชิญชวนให
บุคลากรในสำนักสงเสริมสุขภาพเห็นความตระหนักและ
ตื่นตัวในการออกกำลังกาย 

 

 2.เชิญชวนใหทุกกลุมขยับกายหรือยืดเหยียดกลามเนื้อเม่ือ
ทำงานเปนเวลานาน เชน ต้ังเวลาหนาจอคอมพิวเตอรใหพัก
หนาจอ       5 นาที ทุก 1 ชั่วโมง หรือจัดกิจกรรมยืดเหยียด
ทำทุกวันๆละ 2 ครั้ง เวลา 10.00น. และ 15.00 น.  

กลุมสรางเสริมศักยภาพ
เพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 
และ  
กลุมบริหารยุทธศาสตร      



มาตรการ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
สงภาพกิจกรรมให สัปดาหละ 1 ครั้ง ลงภาพในโทรทัศน ชั้น 
1 เก็บหลักฐานโดยการสุมถายภาพจากโทรทัศนสัปดาหละ 1 
รูป 

 3.ท่ีประชุมเสนอใหมีการตั้งชมรมหรือรวมกลุมไปออกกำลัง
กายไดตามความสนใจ เชน แบดมินตัน ปงปอง ฟตเนส ใน
ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต เวลา 15.00-16.00 น. ซ่ึงเปน
ชวงเวลาเดียวกับกิจกรรมขยับกายหางไกลโรค ท่ีจัดข้ึน 
เพ่ือใหมีกิจกรรมหลายหลายตามความสนใจและสมัครใจ
ของบุคคลากรสำนักสงเสริมสุขภาพ 

กลุ ม พั ฒ นาศักยภ าพ
บุคลากรทางการแพทย
และสาธารณสุข 
 

 4. ทำหนังสือแจงเวียน เชิญชวนใหทุกกลุม เดิน วิ่ง กาว โดย
การปรึกษาผูอำนวยการสำนักสงเสริมสุขภาพเพ่ือพิจารณาหา
รางวัลเปนแรงจูงใจใหผูสงกาวเดิน ทุก 3 เดือน แบงเปน
ประเภทกลุมและรายบุคคล  
-ทำบอรดท่ีชั้น 1 เพ่ือเปนการชื่นชมและเสริมพลัง สำหรับ
กลุม/คนท่ีมีจำนวนกาวมากท่ีสุด  

กลุ ม พั ฒ นาศักยภ าพ
บุคลากรทางการแพทย
และสาธารณสุข 
 
กลุมสรางเสริมศักยภาพ
เพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 

 5.ประธานแจงประสานกลุมบริหารยุทธศาสตรนำกิจกรรมเขา
เปนวาระการประชุมสำนักสงเสริมสุขภาพ ทุกเดือน เพราะ
เรื่องสุขภาพเปนเรื่องสำคัญและเปนนโยบายของสำนัก
สงเสริมสุขภาพรวมท้ังทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนว
ทางการจัดการสุขภาพดวยตนเองและสรางแรงจูงใจแก
บุคลากรทุกคน 

กลุมบริหารยุทธศาสตร 

ม า ต ร ก า ร ท่ี  2 
สงเสริมให มีการ
ป รับ พ ฤติ ก รรม
การรับประทาน
อาหารท่ีเหมาะสม 

1.ทำหนังสือแจงเวียนทุกกลุมงานในสำนักสงเสริมสุขภาพ
ทราบขอมูลใหความรูเก่ียวกับปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มแต
ละชนิดท่ีพบบอยในกรมอนามัย เชน ชาชนิดตางๆ น้ำอัดลม 
และอาหารมันท่ีทำใหน้ำหนักเพ่ิม 

กลุ ม พั ฒ นาศักยภ าพ
บุคลากรทางการแพทย
และสาธารณสุข 
 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากท่ีประชุม 
 1. จัดเวที Health Talk พูดคุยแลกเปลี่ยนคนท่ีทำไดดีแตละ

กลุม เชน BMI ลดลง รอบเอวลดลง เดินไดมาก และปรับ
พฤติกรรมการได เปนตน ประสานกลุมสรางเสริมศักยภาพ
เพ่ือการสงเสริมสุขภาพบรรจุเขากิจกรรม OD  

กลุมสรางเสริมศักยภาพ
เพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 

ม า ต ร ก า ร ท่ี  3 
สงเสริมการนอน
หลับ พักผอนให
เพียงพอ 

ทำหนังสือแจงเวียนทุกกลุมงานในสำนักสงเสริมสุขภาพทราบ
ขอมูลการนอนนอยสงผลกับน้ำหนักท่ีเพ่ิมข้ึน ปรับพฤติกรรม
เพ่ือใหนอนหลับงายข้ึน เชน จัดหองนอนใหมีบรรยากาศชวน
ใหนอนหลับสบาย ปราศจากแสงและเสียงรบกวน หลีกเลี่ยง
การทำกิจกรรมท่ีทำใหรางกายและสมองตื่นตัวงดออกกำลัง
กายอยางหนักกอนนอนอยางนอย 4 - 6 ชั่วโมง ทำจิตใจให

กลุ ม พั ฒ นาศักยภ าพ
บุคลากรทางการแพทย
และสาธารณสุข 
 



มาตรการ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
สงบและผอนคลาย การสวดมนต หรือนั่งสมาธิ  

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
มิติท่ี 2 การจัดการขอมูลและความรู (Data Management & Knowledge Management) 

2.1 กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัยจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน  การ
เขียนผลงานวิชาการ ขอมูลและความรู  ซ่ึงกำหนดให ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจำ เขียน
และนำข้ึน Website หนวยงาน  แบง 2 กลุมๆละ 30  คน กลุมท่ี 1 วันท่ี 17-18 กุมภาพันธ 2563 ไดแก 
ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจำ สายสนับสนุน  กลุมท่ี 2 วันท่ี 24-25 กุมภาพันธ 2563 ไดแก 
ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจำ สายวิชาการ   
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

มิติท่ี 3 ความผูกพันตอองคกร 
จากขอมูลการแปลผลแบบสอบถามจากกองการเจาหนาท่ี คาเฉลี่ยคะแนนความผูกพันองคกร อยูท่ี

รอยละ 76.05 ระดับดี (ผูตอบแบบสอบถาม 100 คนจาก 119 คน คิดเปนรอยละ 84)  สวนใหญประเมิน
คะแนนความพึงพอใจอยูระดับท่ี 3 คือระดับดี สวนปจจัยท่ีผลตอความผูกพันขององคกร 3 อันดับแรกไดแก 
ปจจัยเก่ียวกับผูบริหาร   งานท่ีทำ และ สถานการณของตนเองและสภาพแวดลอม  

จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในสำนักสงเสริมสุขภาพเพ่ิมเติม พบวา บุคคลากรตองการ
สวัสดิการอ่ืนๆ ไดแกเรื่องออกกำลังกาย รอยละ 94.74 และ ตองการไดรับการอวยพรวันเกิด รอยละ 58.95 
จากขอมูลท่ีไดดังกลาวจึงไดนำมากำหนดนโยบาย มาตรการและแผนงาน เพ่ือแกไขปญหา ดังนี้ 

 
มาตรการ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

มาตรการท่ี 1                   
สรางความกาวหนาใน
สายอาชีพ ทักษะ ยก
ยองเชิดชุเกียรติกับ
บุคลากรทุกคนอยาง
เสมอภาค 

1.ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการรับสมัครศึกษา
ตอ การอบรมตางๆ ผานชองทางไลนของสำนัก
สงเสริมสุขภาพ และหนังสือเวียน 
2.กิจกรรมการคัดเลือกคนดีศรีอนามัย 
3.กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรผูมีผลงานดี
และจิตใจดี 

กลุมอำนวยการ 
 
 
 
กลุมอำนวยการ  
 
กลุมสรางเสริมศักยภาพเพ่ือ
การสงเสริมสุขภาพและกลุม
บริห ารยุท ธศาสตร  รวม
นำเสนอเขาท่ีประชุมสำนัก   
(สิ้นป) 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากท่ีประชุม 
 กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรผูมีผลงานดีและ

จิตใจดี เพ่ือเสริมความผูกพันในกลุมงาน โดยเลือก
จากความรูสึกของเพ่ือนรวมงานท่ีมีตอคนๆนั้น คนท่ี

กลุมสรางเสริมศักยภาพเพ่ือ
การสงเสริมสุขภาพ และ 
กลุมบริหารยุทธศาสตร 



มาตรการ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
มีความสัมพันกับคนในกลุมดี เปนตัวแทนของกลุม  
กรณีผลโหวตเสมอใหหัวหนากลุมตัดสิน โหวตทุก
วันท่ี 20 ของเดือนหรือภายในสัปดาหท่ี 3 ของเดือน 
และภายในวันท่ี 25 ของทุกเดือนสงรายชื่อผูท่ีถูก
เลือกใหกลุมสรางเสริมศักยภาพเพ่ือการสงเสริม
สุขภาพ ผูท่ีถูกเลือกสม่ำเสมอจะไดรับรางวัล สรุปผล
ราย 1 ป เก็บรวบรวมโดยกลุมบริหารยุทธศาสตรเอา
ลงทีวีแทนบอรด มอบโลในงานปใหม 

มาตรการท่ี 2 สงเสริม
ส วั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ
ประโยชน ท่ีสำคัญตอ
ชีวิต 
 

1.จัดอวยพรวันเกิดแกบุคลากรท่ีเกิดในแตละเดือน
มอบการดอวยพรวันเกิดจากผูอำนวยการ  
 
2.การจัดใหมีสวัสดิการตามวาระตางๆ เชน เสียชีวิต 
เจ็บปวย และคลอดบุตร (เฉพาะตนเอง) 
 
3.สนับสนุนการออกกำลังกายทุกวันพฤหัสฯ เวลา 
15.00 – 16.00 น. ณ ลานจอดรถสำนัก และตาม
อัธยาศัยรวมถึงโครงการสำนักสรางสุข บุคลากร
สุ ข ภ า พ ดี  Be Smart and Healthy in Happy 
Bureau 
 
4.หนวยงานจัดใหมีชองทางแจงซอมบำรุงอุปกรณ
คอมพิวเตอรและมีบุคลากรพรอมดำเนินการ 

ก ลุ ม พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
บุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุข 
 
กลุมอำนวยการ 
 
 
ก ลุ ม พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
บุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุข 
 
 
 
กลุมบริหารยุทธศาสตร 

มาตรการท่ี 3 สงเสริม
ค ว าม รั ก แ ล ะ ค ว าม
สามัคคีภายในองคกร 

1.จัดกิจกรรมในวันสำคัญตางๆ เชน งานปใหม งาน
สงกรานต งานทำบุญตักบาตร ฯลฯ 
2.จัดใหมีชองทางในการรวมแสดงความคิดเห็น/
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาหนวยงาน 
3.ใหมีการสวดมนตกอนการประชุมสำนักฯ ทุกครั้ง        
เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจ 

กลุมอำนวยการ 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ(ถามี)  
-ไมมี – 
เลิกประชุม เวลา  11.30 น. 
 

นางกมลชนก ศรีศาสตร  ผูสรุปรายงานการประชุม 
นางอัญชลินทร  ปานศิริ  ผูตรวจรายงานการประชุม 


