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สรุปรายงานการประชุม 
คณะทำงานตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 

มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ครั้งที่ 4/2565 

วันพุธที ่30 มีนาคม พ.ศ. 2565  
เวลา 10.00 - 11.30 น. 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายอภิรติ  ชัยวิจิตร         ประธานคณะทำงาน 
2. นายธวัชชัย  ทองบ่อ         คณะทำงาน 
3. นายเศวต  เซี่ยงลี่             คณะทำงาน 
4. นายชวพล  หัชลีฬหา    คณะทำงาน 
5. นางสาวกรรณิกา แก่นสาร     คณะทำงาน 
6. นางสาวพรรณี  ทับธานี     คณะทำงาน 
7. นางสาวรดาธร  เชื้อทองดี    คณะทำงาน 
8. นางสาวรุ่งนภา  ดุงสูงเนิน    คณะทำงาน 
9. นายธวัชชัย  แคใหญ่     คณะทำงาน 
10. นายอภิรติ  ชัยวิจิตร     คณะทำงาน 
11. นายธวัชชัย  ทองบ่อ     คณะทำงาน 
12. นายเศวต  เซี่ยงลี่     คณะทำงาน 
13. นางสาวณัฐนันท์  นวลมีศรี     คณะทำงานและเลขานุการ 
14. นายรังสิต  ศรีพรหม        คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1. นางสาวพรรณี  พันธ์เสือ         
2. นางสาวขนิษฐา  ระโหฐาน 
3. นางสาวพัทธ์ธีรา  พระราช        

ผู้ร่วมประชุม 
1. นางสาวกนกวรรณ    ดอกไม้  

 
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
 
 
 
 



๒ 
 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 
             การดำเนินกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนประจำปีงบประมาณ ปี 2565  ของตัวชี้วัดที ่2.2 
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
รอบที่ 1: รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) การดำเนินของกิจกรรม HWP  
และ 5ส เป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนของตัวชี้วัดที่ 2.2 ของรอบ 5 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 
2565 โดยได้ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

     ในส่วนของรอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)  
1. การประเมิน Healthy Workplace Happy for Life       

ในการการประเมินพบว่า การดำเนินกิจกรรมมีบางส่วนที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยได้แจ้งให้
คณะกรรมการในแต่ละกลุ่มงานของกองฯ ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 
เพื่อให้ผ่านตามเกณฑ์ HWP ของกรมอนามัย 

2. เกณฑ์การประเมิน 5ส                             
ในการประเมินพบว่า การดำเนินกิจกรรม ถูกต้อง ตามเกณฑ์ 5ส ของกรมอนามัย  

ในส่วนของคะแนน HWP และ 5ส ของรอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)                           
1. ผลการประเมิน (HWP) ระดับดี กองฯได้ 43.35 คะแนน (0.5)  
2. ผลการประเมิน 5ส กองฯได้ 41.80 คะแนน (0.4)  ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
             
 
 
 

การทบทวน.. 
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การทบทวนผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงาน 
น่าอยู ่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (Healthy Workplace Happy for Life: 
HWP) และกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day (5ส : สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย)  
ได้ข้อสรุปและนำเข้าประชุมของกองฯ ดังนี้ 

 
วาระ สาระสำคัญ 

วาระท่ี 2   
รับรองรายงานการประชุม  
 

 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2565 ที่ได้ดำเนินการประชุม 
ในวันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565   
        - ไม่มีการแก้ไข – 
 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วารที่ 3  
เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 
กิจกรรมที่ 1    
กิจกรรม HWP และ 5ส ในรอบ 
5 เด ื อนแรกของป ี  2565 
(ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 
2565) 
 
 
กิจกรรมที่ 2   
กิจกรรมมีชีวิตชีวากับสมดุล
ชีวิตการแข่งขันเทเบิลเทนนิส 
DOPAH โอเพ่นคัพ 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

 
 
 
 
 

วาระท่ี 4... 

ผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนดของ
กิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day (ทุกวันพฤหัสบดี 
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) 
    - ครั้งที่ 5 วันที่ 18 มีนาคม 2565  ดำเนินเรียบร้อยแล้ว 
    - ครั้งที่ 6 วันที่ 22 เมษายน 2565  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

ผลการดำเนินกิจกรรมแข่งขันเทเบิลเทนนิส DOPAH  
โอเพ่นคัพ 2021 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  

 

 

- ดำเนินไปตามแผนเรียบร้อยแล้ว 

 

 



๔ 
 

วาระ สาระสำคัญ 
วาระที่ 4  
เรื่องท่ีประชุมพิจารณา 
 
1. Assessment  
หน่วยงานทบทวนการดำเนินงาน  
รอบ 5 เดือนแรก เพ่ือปรับแผนปฏิบัติ
การขับเคลื่อนในรอบ 5 เดือนหลัง 

 
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน รอบ 5 เดือน
แรก ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการดำเนินงานและความรู ้ที ่นำมาใช้
ประกอบการวิเคราะห์  

   - สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานฯ  
   - สถานการณ์สุขภาพ  
   - ข้อมูลคุณภาพชีวิตของบุคลากร  

1.2 ผลการวิเคราะห์ผู ้ร ับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด  
   - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   - ความต้องการ/ ความคาดหวัง 
   - ความผูกพัน 
   - ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ 
   - ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ 

1.3 ทำเนียบผู ้รับบริการ (C) ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) และ
เครือข่ายฯที่อยู่ในพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม  
***เอกสารและหลักฐานจะดำเนินการรายงานในเดือน
พฤษภาคม 2565 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบและถือปฏิบัติ 
 

2. Advocacy/Intervention  
หน่วยงานทบทวนมาตรการ และ
ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ 
(รอบ 5 เดือนหลัง) 

2.1 มีการทบทวนมาตรการ และกลวิธีการดำเนินงาน ที่สอดคล้อง
กับการวิเคราะห์และกลยุทธ์ PIRAB 

2.2 มีประเด็นความรู ้ที ่ให้แก่ผู ้ร ับบริการ (C) / ผู ้มีส ่วนได้ 
ส่วนเสีย (SH)  

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบและถือปฏิบัติ 
 

1. แจ้งทางไลน์กลุ่มของกองฯ 
2. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
3. นำเข้าประชุมกองฯ  

 
 

 
3. Management… 
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วาระ สาระสำคัญ 
3. Management and 
Governance 
 

3.1 หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่า
ทำงานมีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ตามผลการวิเคราะห์ 
ทั้งนี้ ในแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนของตัวชี้วัดที่ 2.2 ต้องมีกิจกรรม
สำคัญให้บุคลากรเข้าร่วม ดังนี้ 
     1. การจัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าทำงาน เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
     2. การตรวจสุขภาพประจำปี  
     3. การวัดดัชนีมวลกาย (BMI)  
 
3.2 การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
3.3 มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด 
 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบและถือปฏิบัติ 
 

1. แจ้งทางไลด์ กองฯ 
2. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
3. นำเข้าประชุมกองฯ  

 
                        

4. การติดตามผลการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
ของตัวชี้วัด 
4.1 การตรวจสุขภาพประจำปี 
 
 
 
4.2 การวัดดัชนีมวลกาย (BMI) 
  
 
 

 
 
 
- หลังจากท่ีได้รับหนังสือแจ้งเวียนจากสำนักเลขานุการกรมฯ ได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้ารับการการตรวจสุขภาพประจำปี  
และได้ดำเนินกาตรวจแล้วเมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2565  
 
- กิจกรรมการตรวจ BMI ในรอบ 5 เดือนหลัง จะมีการตรวจภายใน
เดือนพฤษภาคม 2565 - กรกฎาคม 2565  จำนวน 2 ครั้ง 
 
 

 
 
 
 
 

4.3 การดำเนินการ... 



๖ 
 

วาระ สาระสำคัญ 
4.3 การดำเน ินการก ิจกรรม 
ตามเกณฑ ์  HWP เกณฑ์  “มี
ชีวิตชีวา” และ “สมดุลชีวิต” 
ระดับดีเยี่ยม 
     4.3.1 การวัดและวิเคราะห์
ผลการดำเน ินก ิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ (กิจกรรม
ในระดับดีมาก) และนำไปสู ่การ
สร ้างเสร ิมหร ือปร ับเปล ี ่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ และคุณภาพ
ชีวิตในการทำงาน 

 
 
 
 
- กิจกรรมที่สามารถนำไปสู่การสร้างเสริมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(มุ่งให้เกิดการเรียนรู้ด้านสุขภาพครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ 
เจตคต ิและทักษะ)  
- ผลเปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงประสิทธิผล
ของการดำเนินงาน และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาใน
โอกาสต่อไป  
- ประเมินการมีส่วนร่วมและประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ จากบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 
สรุป กิจกรรมตามเกณฑ์ HWP ตามเกณฑ์ “มีชีวิตชีวา” และ 
“สมดุลชีวิต” ระดับดีเยี่ยม กองฯได้เลือก 2 กิจกรรม ดังนี้ 

1. การเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ SEASON 4 พิชิต 100 วัน 
100 แต้มสุขภาพ  

2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบและถือปฏิบัติ 

 
 

วาระที่ 5 เรื่องอ่ืน  ๆ(ถ้ามี)  
 

 
ไม่มี  
 

 
เลิกประชุม เวลา  11.30 น. 

           
        
            

 นางสาวณัฐนันท์ นวลมีศรี/นายรังสิต ศรีพรหม  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

  
                                            นายอภิรติ ชัยวิจิตร 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


