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สรุปรายงานการประชุม 
คณะทำงานตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 

มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ครั้งที่ 5/2565 

วันพฤหัสบดี ที ่9 มิถุนายน 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. นายธวัชชัย  ทองบ่อ           คณะทำงาน 
11. นางสาวณัฐนันท์  นวลมีศรี           คณะทำงานและเลขานุการ 
12. นายรังสิต  ศรีพรหม         คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

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

ผู้ร่วมประชุม 
1. นางสาวกนกวรรณ    ดอกไม้  

 
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
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วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 
             งบประมาณปี 2565 ตัวชี ้ว ัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที ่ทำงานน่าอยู่  
น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565)  
การดำเนินกิจกรรม HWP และ 5ส พร้อมทั ้งดำเนินการแจ้งกำหนดการที่คณะกรรมการ HWP และ 5ส  
ของกรมฯ จะเข้าตรวจภายในวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2565 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 การทบทวนการวิเคราะห์ตัวชี ้ว ัดที ่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที ่ทำงาน 
น่าอยู่ น่าทำงาน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ในส่วนของการดำเนินกิจกรรม (Healthy Workplace Happy 
for Life) และกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day (5ส : สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย)  
ได้ข้อสรุป และนำเข้าประชุมของกองฯ ดังนี้ 

วาระ สาระสำคัญ 
วาระท่ี 2   
รับรองรายงานการประชุม  
 

 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2565 ที่ได้ดำเนินการประชุม 
ในวันพุธ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565   
        - ไม่มีการแก้ไข – 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 

วาระท่ี 3  
เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
กิจกรรมที่ 1    
กิจกรรม HWP และ 5ส ในรอบ 5 เดือน
หลังของปี 2565 (มีนาคม - กรกฎาคม 
2565) 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2  
*** ขอปรับแผนกิจกรรมที่ 2  
(เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19) จาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ศ ักยภาพ การข ับเคล ื ่อนองค ์กร 
สู ่ความสำเร็จ ปี 2565) เป็นการ
บริจาคคอมพิวเตอร์ฯ แทน 
กิจกรรมการบริจาคสิ ่งของ เก้าอ้ี 
เครื่องใช้สอยต่างๆ ณ สถานคุ้มครอง
และพัฒนาคนพิการบ้านเฟื ่องฟ้า
คอมพิวเตอร์ จังหวัดนนทบุรี 
 

 
 

 
 
- ผลการดําเนนิงานตามแผนและมาตรการที่กำหนดของกิจกรรมรณรงค์ 
Big Cleaning Day (ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) 
    - ครั้งที่ 6 วันที่ 22 เมษายน 2565      ดำเนินเรียบร้อยแล้ว 
    - ครั้งที่ 7 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565   ดำเนนิเรียบร้อยแล้ว 
    - ครั้งที่ 9 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565    อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 
 
- ได้ดำเนินการเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว เดือนพฤษภาคม 2565 
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วาระ สาระสำคัญ 
กิจกรรมที่ 3  
*** กิจกรรมเพิ่มเติมในรอบ 5 เดือนหลัง 
กิจกรรมการเข้าร่วมก้าวท้าใจ Season 
4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้ม
สุขภาพ 

 
 
กิจกรรมที่ 4 
การตรวจสุขภาพประจำปี 
 
 
กิจกรรมที่ 5  
การเข้ารับการวัดดัชนีมวลกาย (BMI) 
*** กิจกรรมการเข้ารับการวัดดัชนี
มวลกาย (BMI) จะมีการปรับเปลี่ยน
แผน ในรอบ 5 เดือนหลัง จากเข้ารับ
การตรวจ 2 ครั้ง เป็นเข้ารับการ
ตรวจ แค่ครั้งเดียว แทน 

 
 

 
- ได้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และมีการส่งระยะ
สะสมอย่างต่อเนื่องเรียบร้อยแล้ว   
 
 
 
 
 
- ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เดือนมีนาคม 2565 

 
 
 
- (ในรอบ 5 เดือนหลัง)  
ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว วันที่ 6 - 8  มิถุนายน 2565  

 
 

 
 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบและถือปฏิบัติ 
 
 

วารที่ 4  
เรื่องท่ีประชุมพิจารณา 
 
เกณฑ์ HWP ของ “เกณฑ์มีชีวิตชีวา” และ “สมดุลชีวิต” ระดับดีเยี่ยม 
1. การวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนิน
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 
(กิจกรรมในระดับดีมาก) และนำไปสู่
การสร ้ างเสร ิมหร ือปร ับเปล ี ่ ยน
พฤติกรรมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตใน
การทำงาน 

มีการดำเนินกิจกรรมตามรายละเอียดต่อไปนี้  
- มีกิจกรรมที ่สามารถนำไปสู ่การสร้างเสริมหรือปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรม (มุ่งให้เกิดการเรียนรู้ด้านสุขภาพครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน 
ได้แก่ ความรู้ เจตคติ และทักษะ)  
- มีผลเปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมที ่แสดงถึง
ประสิทธิผลของการดำเนินงาน และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือ
การพัฒนาในโอกาสต่อไป  
- ประเมินการมีส่วนร่วมและประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ จากบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม  
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วาระ สาระสำคัญ 
 สรุป เกณฑ์มีชีวิตชีวา” และ “สมดุลชีวิต” ระดับดีเยี่ยม    

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ได้เลือกดำเนินการ 2 กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 
พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ 

2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบและถือปฏิบัติ 
 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)         - ไม่มี – 
 

 
 

เลิกประชุม เวลา  11.30 น. 
                             

 นางสาวณัฐนันท์ นวลมีศรี/นายรังสิต ศรีพรหม  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

  
                                                     นายอภิรติ ชัยวิจิตร

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


