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สรุปรายงานการประชุม 
คณะทำงานตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 

มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ครั้งที่ 2/2565 

วันพุธ ที ่19 มกราคม พ.ศ. 2565  
เวลา 13.30 - 15.30น. 

ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
…………………………………………………………………………………….. 

ผู้มาประชุม 
1. นางสาวพรรณี  พันธ์เสือ        ประธานคณะทำงาน 
2. นางสาวขนิษฐา  ระโหฐาน       คณะทำงาน 
3. นายชวพล  หัชลีฬหา       คณะทำงาน 
4. นางสาวกรรณิกา แก่นสาร        คณะทำงาน 
5. นางสาวสุธาภรณ์ ถาวรบูรณทรัพย์       คณะทำงาน 
6. นางสาวพรรณี  ทับธานี        คณะทำงาน 
7. นางสาวรดาธร  เชื้อทองดี       คณะทำงาน 
8. นางสาวพัทธ์ธีรา  พระราช        คณะทำงาน 
9. นางสาวรุ่งนภา  ดุงสูงเนิน       คณะทำงาน 
10. นางสาวณัฐนันท์  นวลมีศรี       คณะทำงานและเลขานุการ 
11. นายรังสิต  ศรีพรหม       คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1. นายเศวต  เซี่ยงลี่        คณะทำงาน 
2. นายธวัชชัย  แคใหญ่        คณะทำงาน 
3. นายอภิรติ  ชัยวิจิตร        คณะทำงาน 
4. นายธวัชชัย  ทองบ่อ        คณะทำงาน 

 

ผู้ร่วมประชุม 
1.  นายสมภพ  จันทะดวง 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
               การติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงาน 
น่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ให้สามารถ
ดำเนินการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้าง
คุณภาพชีว ิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) และกิจกรรมรณรงค์  
Big Cleaning Day (5ส : สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ได้ข้อสรุป และนำเข้าประชุม 
ของกองฯ ดังนี้ 
 
 
 
 

/วาระท่ี 1... 
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วาระ สาระสำคัญ 
วาระท่ี 1 เรื่องเพื่อทราบ 
1. รับรองรายงานการประชุม
ครั ้งที ่ 1/2564 วันพุธที่ 15 
ธันวาคม พ.ศ. 2564 
2. สร ุปผลการตรวจคะแนน
ภาพรวมของกองฯ HWP และ 
5ส ครั้งที่ 1 /2564             

 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 
2564สรุปผลการตรวจคะแนนภาพรวมของกองฯ HWP และ 5ส               
ครั้งที่ 1 /2564 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

วาระท่ี 2 เรื่องพิจารณา 
1. ปรับปรุงเกณฑ์ HWP และ 
5ส ตามเกณฑ์กรมฯ (เพ่ิมเติม)  

 
ปรับปรุงเกณฑ์สถานที่น่าทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เกณฑ์การประเมิน
สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุข 
ของคนทำงาน (HWP) เกณฑ์การประเมิน 5ส ตามเกณฑ์กรมฯ (เพ่ิมเติม)  
มติที่ประชุม : รับทราบ และให้กองฯดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์กรมฯ 
ทีป่รับปรุงเพิ่มเติม 

2. ติดตามผลการดำเนินการ 
HWP และ 5ส ของแต่ละกลุ่ม
งานฯ 
 

ติดตามผลการดำเนินการ HWP และ 5ส ของแต่ละกลุ่มงานฯ 
มติที่ประชุม : เห็นชอบและถือปฏิบัติ 

1. ติดตามผลการดำเนินการ 5ส กิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning 
Day 5 ส: (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) 

(ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พ.ย. 64  
ครั้งที่ 2 วันที่ 17 ธค. 64 และครั้งที่ 3 วันที่ 21 ม.ค. 65) 

 

2. ติดตามผลการดำเนินการ HWP ของแต่ละกลุ่มงานฯ  
- คณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.2 และ HWP ของแต่ละกลุ่มงานฯ ได้

ชี้แจงเกณฑ์ในการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจของทีมประเมินรอบท่ี 1 

- ให้งานพัสดุดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ ให้เรียบร้อย 
- ปรับปรุงมุมห้องอาหาร/ ถังขยะ ฯลฯ 
- กำหนดดัชนีการจัดแฟ้มเอกสารให้เป็นในทิศทางเดียวกัน 
- เตรียมเอกสารให้ครบเรียบร้อย 
- การสำรวจจัดการองค์ความรู้ 

3. การปรับปรุงแผนกิจกรรม
การขับเคลื่อตัวชี้วัดที่ 2.2  

 

การปรับปรุงแผนกิจกรรมการขับเคลื่อตัวชี้วัดที่ 2.2 
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ 

1. กิจกรรมมีชีว ิตชีวากับสมดุลชีว ิตการแข่งขันเทเบิลเทนนิส 
DOPAH โอเพ่นคัพ 2021  

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ การขับเคลื่อน
องค์กรสู่ความสำเร็จปี 2565 ขอเลื ่อน เนื ่องจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) 
 

/การตรวจ... 
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วาระ สาระสำคัญ 
4. การตรวจ  HWP และ 5ส   
ระดับกองฯ สู่ระดับกลุ่มงานฯ 
 

การตรวจ HWP และ 5ส ระดับกองฯ สู่ระดับกลุ่มงานฯ 
มติที่ประชุม : เห็นชอบและถือปฏิบัติ 

1. การตรวจระดับกองฯ ในวันที่ 2 ก.พ. 65 คณะกรรมการของ
กองฯ ตรวจตามกลุ่มงาน 

2. การตรวจระดับกรมฯ ในวันที่ 4 ก.พ. 65 โดยทีมคณะกรรมการ
ของกรมฯ 

5. รายงานความก้าวหน้าการ
ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI) 
ครั้งที่ 1 และทดสอบ                                
สมรรถภาพ ครั้งที่ 2 (วันที่ 16 
- 18 กุมภาพันธ์ 2565)  
 

รายงานความก้าวหน้าการตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI) ครั้งที่ 1 และ 
ทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่ 2 (วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2565)  
มติที่ประชุม  : เห็นชอบและถือปฏิบัติ 

1. รายงานความก้าวหน้าการตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI) ครั้งที่ 1
เจ้าหน้าที่กองฯ ณ ม ี(BMI) เกิน จำนวน 19 ราย ประกอบด้วย               
หญิง 9 ราย ชาย 10 ราย 

2. แจ้งคณะกรรมการของแต่ละกลุ่มงานฯ ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ 
และครั ้งที ่ 2 (BMI) จะต้องได้ไม่เกินเกณฑ์ และส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่กองฯ ออกกำลังกายภายใต้โครงการก้าวท้าใจ Season 
4 วิถีถัดไป “พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” และให้องค์
ความรู้ส่งเสริมด้านโภชนาการที่ถูกต้องเพ่ือให้มีสุขภาพดี 

3. ทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่ 2 (วนัที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2565) 

   

เวลา รายการที่ทดสอบ สถานที ่
รอบที่ 1 เวลา 09.30  – 12.00  น. 
รอบที่ 2 เวลา 13.00  -  15.00 น. 

- ความอ่อนตัว 
- แรงบีบมือ 
- สเต็ปเทส (ก้าวข้ึน 
-ลง) 

อาคาร 7 
ช้ัน 2                         
ห้องฟิตเนส  

วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) - ไม่มี -  

 

   
เลิกประชุม เวลา  15.30 น. 

                 
             
 

 นางสาวณัฐนันท์ นวลมีศรี 
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
 

นางสาวพรรณี พันธ์เสือ  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


