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สรุปรายงานการประชุม 
คณะทำงานตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 

มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ครั้งที ่6/2565 

วันอังคารที ่21 มิถุนายน พ.ศ.2565  
เวลา 13.30 - 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมก้าวท้าใจ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
…………………………………………………………………………………….. 

ผู้มาประชุม 
1. นางสาวพรรณี  พันธ์เสือ     ประธานคณะทำงาน 
2. นายอภิรติ  ชัยวิจิตร      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. นางสาวณัฐนันท์  นวลมีศรี      คณะทำงานและเลขานุการ 
12. นายรังสิต  ศรีพรหม         คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม  (ติดราชการ) 
1. นางสาวขนิษฐา  ระโหฐาน 
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  พระราช  
3. นายธวัชชัย  ทองบ่อ              

ผู้ร่วมประชุม 
1. นางสาวกนกวรรณ ดอกไม้  

 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
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วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 
การตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  

และการประเมิน 5ส ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม เวลา 13.30 -
16.30 น.  

คณะกรรมการทีม 3 ของการประเมิน ประกอบด้วย คณะกรรมกรรมการกองกิจกรรม 
ทางกายเพื ่อสุขภาพ คณะกรรมการสำนักผู ้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และ
คณะกรรมการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

 

       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

  การทบทวนการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงาน  
น่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) 
และกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day (5ส : สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ได้ข้อสรุป  
และนำเข้าประชุมของกองฯ ดังนี้ 
 

วาระ สาระสำคัญ 
วาระท่ี 2   
รับรองรายงานการประชุม  
 

 
รับรองรายงานการประชุมครั ้งที่  5/2565 ที่ได้ดำเนินการประชุม 
ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565      
        - ไม่มีการแก้ไข – 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

วาระท่ี 3  
เรื่องสืบเนื่อง 

 
ส่วนที่ 1 : การสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 2 : เกณฑ์ “สะอาด ปลอดภัย สิ ่งแวดล้อมดี และมีชีวิตชีวา               
สมดุลชีวิต” มีเกณฑ์ดังนี้    
              - “เกณฑ์สะอาด” 11 ข้อ 
              - “เกณฑ์ความปลอดภัย” 12 ข้อ 
              - “เกณฑ์สิ่งแวดล้อมด”ี 9 ข้อ 
              - “เกณฑ์มีชีวิตชีวา” และ “สมดุลชีวิต” ระดับพ้ืนฐาน 5 ข้อ 
              - “เกณฑ์มีชีวิตชีวา” และ “สมดุลชีวิต” ระดับดี 2 ข้อ 
              - “เกณฑ์มีชีวิตชีวา” และ “สมดุลชีวิต” ระดับดีมาก 9 ข้อ 
              - “เกณฑ์มีชีวิตชีวา” และ “สมดุลชีวิต” ระดับดีเยี่ยม 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบและถือปฏิบัติ 

- ให้แต่ละกลุ่มงานฯ ดำเนินการปรับปรุงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
แนวทางของกรมฯ 

- ให้กลุ่มงานพัสดุและครุภัณฑ์ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 
ถังขยะ ฯลฯ   
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วาระ สาระสำคัญ 
 
กิจกรรมที่ 1    
กิจกรรม HWP และ 5ส ในรอบ 5 
เดือนหลังของปี 2565 (มีนาคม - 
กรกฎาคม 2565) 
 
 
 
กิจกรรมที่ 4 
การตรวจสุขภาพประจำปี 
 
 
 
กิจกรรมที่ 5  
การเข้ารับการวัดดัชนีมวลกาย (BMI) 
*** กิจกรรมการเข้ารับการวัด
ดัชนีมวลกาย (BMI) จะมีการ
ปรับเปลี่ยนแผน ในรอบ 5 
เดือนหลัง จากเข้ารับการตรวจ 
2 ครั้ง เป็นเข้ารับการตรวจ แค่
ครั้งเดียว แทน 

 
 

ส่วนที ่3 : รายงานความก้าวหน้า/ติดตามผลการดำเนินงานตวัชี้วัดที่ 2.2 
 
ผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนดของกิจกรรมรณรงค์ 
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 
 
 
- ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว (ดังเอกสารแนบ) 
 
 
 
 
- ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว (ดังเอกสารแนบ) 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบและถือปฏิบัติ 
 

 
วาระท่ี 4  

เรื่องเพื่อพิจารณา 

 

1. “เกณฑ์มีช ีว ิตชีวา” และ 
“สมดุลชีวิต” ระดับดีมาก 9 ข้อ 
 

กิจกรรมทางกาย/ออกกกำลังกาย 
กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ 
กิจกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมดูแลสุขภาพช่องปาก
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจติ 
กิจกรรมส่งเสรมิป้องกันภาวะโลหิตจาง 
การประเมินภาวะโภชนาการ 
กิจกรรมทดสอบสมรรภาพทางกาย 
กิจกรรมส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 

  
 
 
 
 

      
 
        ได้ดำเนินการตามกิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
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วาระ สาระสำคัญ 
2. “เกณฑ์มีชีวิตชีวา” และ 
“สมดุลชีวิต” ระดับดีเยี่ยม 
การประเมินประสิทธิผล 

 

 
            ได้ดำเนินการตามกิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ 

 
 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
       1. การเปลี่ยนคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ จากนายรังสิต ศรีพรหม เป็นนางสาวรุ่งนภา ดุงสูงเนิน 
       2. คณะกรรมการตัวชี้วัดที่ 2.2 ของกองฯ ดำเนินการตรวจแต่ละกลุ่มงานฯ  ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 
2565       
       3. เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต และการประเมิน 5ส ของกรมอนามัย  
       4. การติดตามการประเมินผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่ 2.2 

4.1  แจ้งความคืบหน้าทางไลน์กลุ่มของกองฯ 
4.2  ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
4.3  นำเข้าประชุมกองฯ  

                มติที่ประชุม : เห็นชอบและถือปฏิบัติ 
 

เลิกประชุม เวลา  16.30 น. 
                             
 

 นางสาวณัฐนันท์ นวลมีศรี/นายรังสิต ศรีพรหม  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

  
                                               นางสาวพรรณี  พันธุ์เสือ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


