
๑ 
 

สรุปรายงานการประชุม 
คณะทำงานตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 

มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ครั้งที่ 3/2565 

วันจันทร์ ที ่28 กุมภาพันธ์ 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. นางสาวพรรณี  ทับธานี        คณะทำงาน 
6. นางสาวรดาธร  เชื้อทองดี       คณะทำงาน 
7. นางสาวพัทธ์ธีรา  พระราช        คณะทำงาน 
8. นางสาวรุ่งนภา  ดุงสูงเนิน       คณะทำงาน 
9. นายธวัชชัย  แคใหญ่        คณะทำงาน 
10. นายอภิรติ  ชัยวิจิตร        คณะทำงาน 
11. นางสาวณัฐนันท์  นวลมีศรี       คณะทำงานและเลขานุการ 
12. นายรังสิต  ศรีพรหม       คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม  (ติดราชการ) 
1. นายธวัชชัย  ทองบ่อ         
2. นายเศวต  เซี่ยงลี่         

ผู้ร่วมประชุม 
1.  นายสมภพ  จันทะดวง 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
               การติดตามความก้าวหน้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ของตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จ
ของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของกองกิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพ ให้สามารถดำเนินการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงาน 
น่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) 
และกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day (5ส : สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ได้ข้อสรุป และ
นำเข้าประชุมของกองฯ ดังนี้ 
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วาระ สาระสำคัญ 
วาระท่ี 1 เรื่องเพื่อทราบ 
1. รับรองรายงานการประชุม
ครั ้งที ่ 2/2564 วันพุธที่ 19 
มกราคม พ.ศ. 2565 
 

 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565 19 มกราคม  2565 สรุปผล
การตรวจคะแนนภาพรวมของกองฯ HWP 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. สร ุปผลการตรวจคะแนน
ภาพรวมของกองฯ HWP และ  
5ส ในรอบ 5 เด ือนแรกของ          
ป ี  2565 (ต ุ ล าคม 64 - 
กุมภาพันธ์ 65) 
 

1. ผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนดของกิจกรรมรณรงค์ 
Big Cleaning Day (ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) ครั้งที่ 4 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และ 
ครั้งที่ 5 วันที่ 18 มีนาคม 2565 จะอยู่ในแผนของรอบ 6 เดือนหลัง 
2. กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ได้ดำเนินกิจกรรม HWP และ 5ส 
เป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนของตัวชี้วัดที่ 2.2 ของรอบ 6 เดือนแรก 
ในประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้  
3. คะแนนการตรวจระดับกรม ในวันที่ 4 ก.พ. 65 โดยทีมคณะกรรมการ              
ของกรมอนามัย 
  3.1 ผลการประเมิน (HWP) ระดับดี คะแนน 43.35 (0.5) 
  3.2 ผลการประเมิน 5ส คะแนน 41.80 (0.4)  
 
มติที่ประชุม : รับทราบ ฯ เห็นสมควรแจ้งในการประชุมกองฯ ต่อไป 
 

วาระท่ี 2 เรื่องพิจารณา 
1. กิจกรรมที่ 1 
การดำ เน ิ นการ  HWP และ
กิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning 
Day 5ส ของแต่ละกลุ ่มงานฯ 
เดือน ม ี
 

 
ติดตามผลการดำเนินการ HWP และ 5ส ของแต่ละกลุ ่มงานฯ ต่อไป 
เพื่อให้สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนในรอบ 5 เดือนหลังต่อไปได้ 
และนำข้อมูลของรอบ 5 เดือนแรก มาทบทวน และนำมาวิเคราะห์
สถานการณ์ตามเกณฑ์การประเมิน Healthy Workplace Happy for 
Life รวมถึงสถานการณ์สุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อกำหนด
แผนปฏิบัติการฯเพ่ิมเติม ฉบับปรับปรุง ในรอบ 5 เดือนหลัง  
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบและถือปฏิบัติ 
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2. กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมมีช ีว ิตช ีวากับสมดุล
ชีวิต การแข่งขันเทเบิลเทนนิส 
DOPAH โอเพ่นคัพ 2021 

 
ผลการด ําเน ินงานของก ิจกรรมแข่งขันเทเบ ิลเทนนิส DOPAH  
โอเพ่นคัพ 2021 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (เรียบร้อยแล้ว) 

 

***กองฯได้ดำเนินกิจกรรมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่มี
ไปราชการ และเป็นช่วงระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (COVID-
19) เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อดังกล่าว 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.กิจกรรมที่ 3   
การประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพ การขับเคลื่อน
องค์กรสู่ความสำเร็จปี 2565 
 
 ***การปรับปรุงแผนกิจกรรมการ
ขับเคลื่อตัวช้ีวัดที่ 2.2 

 
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ การขับเคลื่อน
องค์กรสู่ความสำเร็จปี 2565  
ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
 
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

4. กิจกรรมที่ 4  
การเข ้าร ับการตรวจสุขภาพ
ประจ ำป ี ข อ ง บ ุ ค ล า ก ร ใ น
หน่วยงาน 

 
กิจกรรมจะอยู่จัดขึ้นในรอบ 5 เดือนหลัง 
 
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ 
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วาระ สาระสำคัญ 
5. กิจกรรมที่ 5  
การเข้ารับการวัดดัชนีมวลกาย 
(BMI) โดยในรอบ 5 เดือนแรก 
จะมีวัด BMI 2 ครั้ง คือ 
 -  ครั้งที่ 1 เดือน ธ.ค. 64 
 - ครั้งที่ 2 เดือน ก.พ. 65 
   
 

 
ผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนดของกิจกรรมการเข้ารับ
การวัดดัชนีมวลกาย (BMI) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
     โดยการเข้ารับการวัดหาค่าดัชนีมวลกาย และวิเคราะห์ข้อมูล (BMI) 
ของบุคลากรในกองฯ รอบ 5 เดือนแรก ปี 2565 นั้นบุคลากรจะต้องเข้า
รับการวัด Inbody เพ่ือวัดหาค่าดัชนีมวลกาย จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
      - ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2564 (ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) 
และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาค่า BMI จากการวัด Inbody เพ่ือ
ตรวจค่า BMI จำนวน 40 คน มีค่า BMI ปกติ จำนวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.00  
      - ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) 
โดยเปลี่ยนแปลงจากแผนเดิมซึ่งกำหนดในเดือนมกราคม 2565) และนำ
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาค่า BMI จากการวัด Inbody เพื่อตรวจค่า 
BMI จำนวน 40 คน มีค่า BMI ปกติ จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.50  
 
        จำนวนบุคลากรของกองกิจกรรมทางกายเพื ่อสุขภาพ จากการ
ตรวจว ัด In body เพื ่อหาค่าด ัชน ีมวลกาย (BMI) จำนวน 40 คน               
รอบ 5 เดือนแรก ปี 2565 มาดำเนินการคำนวณร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
บุคลากรที่มี BMI ปกติ โดยคำนวณจาก (ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI 
ปกติ ในรอบ 5 เดือนแรกของปี 2565 ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI 
ปกติ ในรอบ 5 เดือนหลังของปี 2564) 
 

     1. รอบ 5 เดือนหลังของปี 2564 (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)  
BMI ปกติ จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  
      2. รอบ 5 เดือนแรกของปี 2565 (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์2565)  
BMI ปกติ จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50    
 

     ดังนั้นบุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพมีร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
บุคลากรที ่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ เพิ่มขึ้น เท่ากับ     
2.50 คิดเป็นคะแนน 0.5 คะแนน 
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วาระ สาระสำคัญ 

  

ค่าดัชนีมวลกาย ร้อยละของ BMI 
รอบ 5 เดือนหลัง 

ปีงบประมาณ 2564 

ร้อยละของ BMI 
รอบ 5 เดือนแรก 

ปีงบประมาณ 2565 

 

น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 2.50 2.50  
 ปกติ 50.00 52.50 

เกินเกณฑ์มาตรฐาน 20.00 20.00 
อ้วน 12.50 10.00 
อ้วนมาก 15.00 15.00 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ ฯ เห็นสมควรแจ้งในการประชุมกองฯ ต่อไป 
  

วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) อาจจะมีการปรับเปลี่ยนของแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน ตัวชี้วัดที่ 2.2 
ระดับความสำเร ็จของการพัฒนาสถานที ่ทำงานน่าอยู ่ น ่าทำงาน  
มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต โดยจะทำข้อตกลงและร่วมกัน
พิจารณา ในการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ในครั้งต่อไป 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 

 
 

เลิกประชุม เวลา  15.30 น. 
                 
             
 
 

 นางสาวณัฐนันท์ นวลมีศรี 
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
 

นางสาวพรรณี พันธ์เสือ  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ร้อยละ BMI ปกติเพิ่มขึ้น 
เท่ากับ 2.50 


