
๑ 
 

สรุปรายงานการประชุม 
คณะทำงานตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 

มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (Healthy Workplace Happy for Life) และ 5ส 
ครั้งที่ 7/2565 

วันจันทร์ ที ่25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  
เวลา 13.30 - 15.00 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. นายธวัชชัย  แคใหญ่   คณะทำงาน 
9. นางสาวขนิษฐา  ระโหฐาน  คณะทำงาน 
10. นางสาวพัทธ์ธีรา  พระราช   คณะทำงาน 
11. นายธวัชชัย  ทองบ่อ   คณะทำงาน 
12. นางสาวณัฐนันท์  นวลมีศรี  คณะทำงานและเลขานุการ 
13. นางสาวรุ่งนภา  ดุงสูงเนิน  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 

ผลการตรวจการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู ่ น่าทำงาน มีชีว ิตชีวา เสริมสร้างคุณภาพชีวิต  
และความส ุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life: HWP) และผลการประเม ิน 5 ส  
ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565) ที่คณะกรรมการ HWP 
ของกรม ได้ดำเนินการตรวจใน วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00. น. ที่ผ่านมานัน้ 
กองฯ ได้คะแนนการประเมินดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

- ผลการประเมิน (HWP) ระดับมาก ไดค้ะแนน 9.00 (ผ่าน 9 ข้อ) 
- ผลการประเมิน (HWP) ระดับดีเยี่ยม ได้คะแนน 0.90 (เต็ม 1 คะแนน) 
- ผลการประเมิน (HWP) รวม ได้คะแนน 53.35 (เต็ม 54 คะแนน) 
- ผลการประเมิน 5ส ไดค้ะแนน 41.75 (เต็ม 42 คะแนน) 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

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

วาระ สาระสำคัญ 
วาระท่ี 2   
รับรองรายงานการ
ประชุม  
 

 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2565 ในวันอังคาร ที ่21 มิถุนายน พ.ศ. 
2565  
        - ไม่มีการแก้ไข - 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

วาระท่ี 3  
เรื่องสืบเนื่อง 

 
ส่วนที่ 1 : การสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน 
ส่วนที่ 2 : เกณฑ์ “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีชีวิตชีวาสมดุลชีวิต”                
มีเกณฑ์ดังนี้  
- เกณฑ์สะอาด 11 ข้อ 
- เกณฑ์ความปลอดภัย 12 ข้อ 
- เกณฑ์สิ่งแวดล้อมดี 9 ข้อ 
- เกณฑ์มีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต ระดับพื้นฐาน 5 ข้อ 
- เกณฑ์มีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต ระดับดี 2 ข้อ 
- เกณฑ์มีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต ระดับมาก 9 ข้อ 
- เกณฑ์มีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต ระดับดีเยี่ยม 
 
*** ได้ดำเนินการไปตามเกณฑ์ที ่ระบุไว้ข้างต้น และคณะกรรมการ HWP  
ของกรมอนามัย ได้ดำเนินการตรวจเรียบร้อยแล้ว (11 ก.ค. 65) และได้แจ้ง
คะแนนดังรายละเอียดในวาระท่ี 1  
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบและถือปฏิบัติ 
     ในปีงบประมาณต่อไป ให้ดำเนินการปรับปรุงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และแนวทางของกรมอนามัย สำหรับบางเกณฑ์ที่ต้องมีการปรับปรุง 
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วาระ สาระสำคัญ 
ผลการดำเนินกิจกรรมใน
รอบ 5 เดือนหลัง (ปี 65) √ 
 
กิจกรรมที่ 1    
กิจกรรม HWP และ 5ส ใน
รอบ 5 เดือนหลังของปี 65 
(มีนาคม - กรกฎาคม 2565) 
 
 
กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมการบริจาคสิ ่งของ
คอมพิวเตอร์ เก้าอี้ เครื่องใช้
สอยต่าง ๆ  ณ สถานคุ้มครอง
และพัฒนาคนพิการบ ้าน
เฟ่ืองฟ้า จังหวัดนนทบุรี 
 
กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมการเข ้าร ่วมก ้าว 
ท้าใจ Season 4 ว ิถ ีถ ัดไป 
พิช ิต 100 ว ัน 100 แต้ม
สุขภาพ 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 4  
การตรวจสุขภาพประจำปี 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 5 
การวัดดัชนีมวลกาย (BMI) 
 
 
 

 
 
 
 
     ผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนดของกิจกรรมรณรงค์  
Big Cleaning Day (ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) 
     - ครั ้งที ่  9 ว ันที ่ 22 กรกฎาคม 2565 ดำเนินการเร ียบร้อยแล้ว  
(ดังเอกสารแนบในรายงานการติดตามตัวชี้วัดที่ 2.2) 
 
 
     ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ในเดือนพฤษภาคม (ดังเอกสารแนบ
ในรายงานการติดตามตัวชี้วัดที่ 2.2) 
 
 
 
                          
 
     ได้ดำเนินการเสร็จสิ ้นเรียบร้อยแล้ว (ดังเอกสารแนบในรายงานการ
ติดตามตัวชี้วัดที่ 2.2) 
     การเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 
แต้มสุขภาพ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
ความรู้ผ่านไลน์กองฯ และบุคลการมีการส่งระยะสะสมอย่างต่อเนื่องจนถึง 
วันที ่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นั ้น บุคลากรในกองฯ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 
 
     ได้ดำเนินการเสร็จสิ ้นเรียบร้อยแล้ว (ดังเอกสารแนบในรายงานการ
ติดตามตัวชี้วัดที่ 2.2) 

     จากการดำเนินกิจกรรม การเข้ารับการตรวจสุขภาพของบุคลากรทุกคนใน
กองฯ นั้น พบว่าบุคลากร ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีตามสิทธิของ
ประเภทบุคลากร จำนวน 35 คน จากจำนวนบุคลากรทั้งหมด 36 ราย (ข้อมูล 
ณ วันที่ 6 มิ.ย.65) ประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างระจำ และพนักงานราชการ 
โดยคิดเป็นร้อยละ 97.22 คิดเป็นคะแนน 0.5 
 
 
     ได้ดำเนินการเสร็จสิ ้นเรียบร้อยแล้ว (ดังเอกสารแนบในรายงานการ
ติดตามตัวชี้วัดที่ 2.2) 
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วาระ สาระสำคัญ 
      การเข ้าร ับการว ัดหาค่าด ัชน ีมวลกาย และว ิเคราะห์ข ้อม ูล (BMI)  

ของบุคลากรในกองฯ รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2565 (มีนาคม - กรกฎาคม 
2565)  
     โดยบุคลากรจะได้รับการตรวจ Inbody (เดิมตามแผนการปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.2 ในรอบ 5 เดือนหลัง มีการกำหนดให้บุคลาการเข้ารับ
การตรวจวัด Inbody เพ่ือตรวจหาค่า BMI ที่ปกติ จำนวน 2 ครั้ง แต่เนื่องจาก
บุคลากรมีไปราชการทีต่างจังหวัด จึงปรับเปลี่ยนจากเข้ารับการตรวจ 2 ครั้ง
เป็น 1 ครั้ง แทน) ดังนี้ 
      - รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 64 - กุมภาพันธ์ 65) (ได้ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว) และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือหาค่า BMI จากการวัด Inbody 
เพื่อตรวจค่า BMI จำนวน 40 คน มีค่า BMI ปกติ จำนวน 21 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 52.50 
      - รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 65) (ได้ดำเนินการเรียบร้อย
แล้ว) และนำข้อมูลที ่ได้มาวิเคราะห์เพื ่อหาค่า BMI จากการวัด Inbody  
เพื่อตรวจค่า BMI จำนวน 36 คน มีค่า BMI ปกติ จำนวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.56 
     และนำข้อมูลผลการวิเคราะห์ มาดำเนินการคำนวณร้อยละที่เพิ ่มขึ้น 
ของบุคลากรที่มี BMI ปกติ โดยคำนวณจาก (ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติ
ที่เพิ่มขึ้นในรอบ 5 เดือนหลังของปี 2565 - ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI 
ปกติท่ีเพ่ิมข้ึนในรอบ 5 เดือนแรกของปี 2565) 
     ดังนั ้นบุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพื ่อส ุขภาพมีร ้อยละที ่เพิ ่มขึ้น 
ของบุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ เพิ่มข้ึนเท่ากับ 3.06  
คิดเป็นคะแนน 0.5 คะแนน 

 
 
 
 

ค่าดัชนีมวลกาย ร้อยละของ BMI 
รอบ 5 เดือนหลัง 

ปีงบประมาณ 2565 

ร้อยละของ BMI 
รอบ 5 เดือนแรก 

ปีงบประมาณ 2565 

 

น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 2.78 2.50  
 ปกติ 55.56 52.50 

เกินเกณฑ์มาตรฐาน 11.11 20.00 
อ้วน 13.89 10.00 
อ้วนมาก 16.67 15.00 

 

 
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นสมควรแจ้งในการประชุมกองฯ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ BMI ปกติเพิ่มขึ้น 
เท่ากับ 3.06 
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วาระ สาระสำคัญ 
วาระท่ี 4  
เรื่องเพื่อพิจารณา 

1. เกณฑ์มีชีว ิตชีวาและ
สมดุลช ีว ิต ระด ับด ีมาก  
9 ข้อ 
 

กิจกรรมทางกาย/ออกกกำลังกาย 
กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ 
กิจกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมดูแลสุขภาพช่องปาก 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต 
กิจกรรมส่งเสริมป้องกันภาวะโลหิตจาง 
การประเมินภาวะโภชนาการ 
กิจกรรมทดสอบสมรรภาพทางกาย 
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 
 

2. เกณฑ์มีชีวิตชีวาและ
สมดุลชีวิต ระดับดีเยี่ยม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          ได้ดำเนินการตามเกณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  
                 (ดังเอกสารแนบในรายงานการติดตามตัวชี้วัดที่ 2.2) 
                  กองฯ ได้คะแนน 9.00  

 
 
 

 
                    
 

                  ได้ดำเนินการตามกิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
                  (ดังเอกสารแนบในรายงานการติดตามตัวชี้วัดที่ 2.2) 
                  กองฯ ได้คะแนน 0.90 คะแนน  
 
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นสมควรแจ้งในการประชุมกองฯ ต่อไป 

 
วาระท่ี 5  
เรื่องอ่ืน ๆ  

 
สรุปผลการติดตามการประเมินผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่ 2.2 
     1. แจ้งความคืบหน้าทางไลน์กลุ่มของกองฯ 
     2. นำเข้าประชุมกองฯ  
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบและถือปฏิบัติ 
 

                    

เลิกประชุม เวลา  15.00 น. 
                             
 

 นางสาวณัฐนันท์ นวลมีศรี  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

  
                                               นางสาวพรรณี  พันธ์เสือ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


