
รายงานการประชุมคณะท างานพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน  
มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย 

**************************** 
 

คณะท างานฯ ที่เข้าร่วมการประชุม 
1. นางนุชนารถ รักประเสริฐ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ ประธานการประชุม 
2. นางสาวเขมณัฎฐ์   ศิริเชาวพัฒน์ กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์  
3. นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4. นางสาวภาณมุาศ  คงคา กลุ่มอ านวยการ  
5. นางสาวพรหมมณ ี สิงหรัตน์ กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม  
6. นางสาวปนัดดา  ทองชัง กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม  
7. นางสาวสิริรัตน์   อยู่สิน กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ  
8. นายธัพญสรณ ์ กองแก้ว กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ  

 
 

คณะท างานฯ ที่ไม่เข้าร่วมประชุม (เนื่องจากอยู่ระหว่างการกักตัวหลังจากรักษาโรคโควิด-19) 
1. นางสาวนภาภรณ์ นิมิตเดชกุลชัย กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล  

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

วาระ สรุปสาระส าคัญ มติท่ีประชุม 
สรุปมต ิ ผู้รับผิดชอบ 

วาระที่ 1 เรื่องท่ี
ประธานแจ้งที่
ประชุมทราบ 
 

     นางนุชนารถ  รักประเสริฐ  หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธาศาสตร์การงบประมาณ 
ประธานการประชุม แจ้งค าสั่ งกองแผนงาน ที่  43/2564 ลงวันที่  11 
พฤศจิกายน 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานพัฒนาสถานที่
ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กองแผนงาน           
เพื่อก าหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทาง และขับเคลื่อนการพัฒนาสถานที่ท างาน
น่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสรืมสร้างคุณภาพชีวิต  
 

รับทราบ  

วาระที่ 2 เพ่ือ
ทราบ  

     นางสาวสิริรัตน์  อยู่สิน เลขานุการคณะท างานฯ แจ้ง Template และเกณฑ์
การประเมินตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ฯ 
ประกอบด้วย 1) การประเมินตนเองโดยดูจากข้อมูลสถานการณ์ปี 2564 (รอบ 
5 เดือนหลัง) 2) ก าหนดมาตรการ และกลวิธีการด าเนินงาน ประเด็นความรู้ที่
ให้แก่ผู้รับริการ 3) การจัดท าแผนขับเคลื่อน ด าเนินงาน ก ากับติดตาม, จัดท า
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 4) หน่วยงานผ่านเกณฑ์ประเมิน 5 ส, และผ่าน
เกณฑ์ประเมินตามนโยบาย Healthy Workplace Happy for Life ระดับดี และ 
5) ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติ เพิ่มขึ้น, จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบ
ประเมินเพื่อวัดคุณภาพชีวิตรายบุคคลและภาพรวมขององค์กร, จ านวนบุคลากรที่
ตอบแบบประเมินภาวะสุขภาพของบุคลากรกรมอนามัย 
      ซึ่งการด าเนินงานที่ส าคัญของตัวช้ีวัดนี้ เน้นหนักที่การด าเนินงานตามเกณฑ์ 
5 ส. (42 ข้อ) และเกณฑ์ประเมินสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน (44 ข้อ) ที่ต้อง
ด าเนินงานให้ผ่านเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการระดับกรมต่อไป 
 
 

รับทราบ  

เอกสารหมายเลข ๑ 



-๒- 
 

 
 

วาระ สรุปสาระส าคัญ มติท่ีประชุม 
สรุปมต ิ ผู้รับผิดชอบ 

วาระที่ 3 เรื่อง
เพ่ือพิจารณา 
3.1 (รา่ง) แผน
ขับเคลื่อนฯ ปี 
65 (รอบ 5 
เดือนแรก) 

     นางสาวสิริรัตน์  อยู่สิน เลขานุการคณะท างานฯ น าเสนอ                          
(ร่าง) แผนขับเคลื่อนฯ ปี 65 (รอบ 5 เดือนแรก)  โดยจัดกลุ่มกิจกรรมส าคัญๆ 
เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้  
     1. การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 
     2. การจัดท าแผนขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
     3. การจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 
     4. การขับเคลื่อนแผนการด าเนินงาน HWP (1. HWP + 5 ส. 2.การตรวจ
สุขภาพประจ า และ 3. การวัดดัชนีมวลกาย) 
     5. การติดตามตรวจสอบและตรวจประเมินการพัฒนาสถานท่ีท างานน่าอยู่ฯ / 
ช่องทางการสื่อสารข้อมลู 
      

- เห็นชอบตาม
กรอบข้อเสนอ และ
ขอทีมเลขาฯ ยกร่าง
กิจกรรมย่อยเพื่อ
รองรับการตรวจ
ประเมินระดับกรม
ด้วย 

ทีมเลขาฯ 

3.2 (ร่าง) 
แผนการประชุม
คณะท างานฯ 

    นางสาวสิริรัตน์  อยู่สิน เลขานุการคณะท างานฯ น าเสนอ (ร่าง) แผนการ
ประชุมคณะท างานฯ โดยก าหนดให้มีการประชุมคณะท างาน 11 ครั้ง เพื่อ
ขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินงานตัวช้ีวัดที่ 2.2 และจัดเตรียมข้อมูลน าเสนอ
ความก้าวหน้าในที่ประชุมกองแผนงานต่อไป                       
 

- เห็นชอบตาม
ข้อเสนอ  

 

วาระที่ 4 เรื่อง
อื่นๆ  
4.1 การคีย์ข้อมลู
ในระบบ DOC, 
การเข้าตรวจ
ประเมินของ 
คณะกรรมการ
ระดับกรม และ 
การชี้แจงเกณฑ์
ตัวช้ีวัดที่ 2.2ฯ 
และ  

    นางสาวสิริรัตน์  อยู่สิน เลขานุการคณะท างานฯ แจ้งว่า 
    1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ก าหนดให้หน่วยงานคีย์ข้อมูลตัวช้ีวัดที่ 2.2             
ในระบบ DOC  ภายในวันท่ี 10 ธันวาคม 2565   
    2. เตรียมรับการตรวจประเมิน ดังนี้  
        2.1 รอบท่ี 1 วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2564 (โดยรอบนี้ไม่คิดคะแนน)  
        2.2 รอบที่ 2 วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2565 (รอบนี้คิดคะแนน (รอบ 5 
เดือนแรก ปี 65)) 
    3. การด าเนินงานตัวช้ีวัดที่ 2.2ฯ ก าหนดให้สร้างการรับรู้เกณฑ์ประเมิน
ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ  
         

- มอบทีมเลขาฯ 
- สื่อสารเกณฑ์
ตัวช้ีวัดที่ 2.2 และ
กิจกรรม Big 
Cleanning Day  
ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพฯ ในวันท่ี 
18-20 พ.ย. 64 
- จัดท าโครงการ
พัฒนาสถานที่
ท างานน่าอยู่น่า
ท างานฯ  

ทีมเลขาฯ 
 
 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

จดรายงานการประชุมโดย กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ กองแผนงาน 

 

 



รายงานการประชุมคณะท างานพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน  
มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  ครั้งที่ 2/2564 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-15.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมเล็ก กองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย 

**************************** 
 

คณะท างานฯ ที่เข้าร่วมการประชุม 
1. นางสาวสิริรัตน์   อยู่สิน กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ ประธานการประชุม 
2. นางสาวเขมณัฎฐ์   ศิริเชาวพัฒน์ กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์  
3. นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4. นางสาวภาณมุาศ  คงคา กลุ่มอ านวยการ  
5. นางสาวปนัดดา  ทองชัง กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม  
6. นางสาวนภาภรณ์ นิมิตเดชกุลชัย กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล  

 
 

คณะท างานฯ ที่ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจราชการ 
1. นางนุชนารถ รักประเสริฐ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ  
2. นายธัพญสรณ์ กองแก้ว กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ  
3. นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน์ กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม  

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 

วาระ สรุปสาระส าคัญ มติท่ีประชุม 
สรุปมต ิ ผู้รับผิดชอบ 

วาระที่ 1 เรื่องท่ี
ประธานแจ้งที่
ประชุมทราบ 
 

     ประธานได้แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากประธานคณะท างานพัฒนาสถานที่
ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ติดภารกิจ จึงมอบ
ให้คณะท างานและเลขานุการฯ นางสาวสิริรัตน์  อยู่สิน เป็นประธานการประชุม
แทน และได้แจ้งประกาศกองแผนงาน ลงวันที่  18 พฤศจิกายน 2564          
เรื่องนโยบายพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต กองแผนงาน และประกาศกองแผนงาน ลงวันที่   18 พฤศจิกายน 
2564 เรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมกองแผนงาน ซึ่งแจ้งเวียนบุคลากรกอง
แผนงานเพื่อเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติแล้ว 
เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564  

รับทราบ  

วาระที่ 2 รับรอง
รายงานการ
ประชุม ครั้งท่ี 
1/2564  

     รายงานการประชุมคณะท างานพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน  
มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคณุภาพชีวิต ครั้งท่ี 1/2564  เมื่อวันท่ี 16 
พฤศจิกายน 2564 ไดม้ีการแจ้งเวียนทางกลุ่มไลน์คณะท างานตัวช้ีวัด 2.2  
HWP  ปี  65 และไม่มผีู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกลา่ว 

รับรองรายงาน    
การประชุมโดยไมม่ี
การปรับแกไ้ข 

 

วาระที่ 3 เพ่ือ
พิจารณา 

     ประธานการประชุม แจ้งว่า ทีมเลขาฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ 1) สถานการณ์
การด าเนินงานพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างานฯ ของ ปี 2564 รอบ 5 
เดือนหลัง 2) ผลการประเมินภาวะสุขภาพ และ  3.) ผลการส ารวจความผูกพัน
องค์กร เพื่อประกอบการจัดท าข้อมูลรายงานผล การวิเคราะห์ ข้อเสนอเชิง
นโยบาย มาตรการ ประเด็นความรู้ที่น ามาใช้   พบปัญหาและอุปสรรค (GAP) 
จากการด าเนินงาน   ในปี 2564 รอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้ 
     1. การด าเนินงานพัฒนาสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างานฯ ดังนี ้
        1.1 การสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรไม่ชัดเจน  
        1.2 บอร์ดประชาสัมพันธ์ มีมากไป 

เห็นชอบตามที่เสนอ คณะท างาน 

เอกสารหมายเลข ๑ 



-๒- 
 

 
 

วาระ สรุปสาระส าคัญ มติท่ีประชุม 
สรุปมต ิ ผู้รับผิดชอบ 

        1.3 การทิ้งขยะไม่ถูกประเภท  
        1.4 ไม่เก็บสายไฟหลังใช้งานเสร็จ (ความปลอดภัย) 
       2. ผลการประเมินภาวะสุขภาพ พบว่า บุคลากรมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ 
และมีรายจ่ายเท่ากับรายได้ ร้อยละ 57 ซึ่งมีผลต่อการด ารงชีวิตและอาจส่งผล
กระทบต่อภาระงานในอนาคต 
       3. ผลการส ารวจความผูกพันองค์กร พบว่า 1) ได้ใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ
ของหน่วยงาน เพียงร้อยละ 59.72 และ 2) ได้รับการยกย่องชมเชยเมื่อมีผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดี เพียงร้อยละ 58.33  
     ทีมเลขาได้วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค (GAP) จากการด าเนินงานทั้ง 3 ข้อ 
และจัดท า (ร่าง) แผนขับเคลื่อนการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มี
ชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย 16 กิจกรรมดังนี้ 
     1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานฯ 
     2. สื่อสารนโยบายสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างานฯ 
     3. ประชุมคณะท างานพัฒนาสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างานฯ 
     4. สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม กองแผนงาน 
     5. จัดท าแผนขับเคลื่อนสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างานฯ 
     6. ติดตามประเมินผลแผนขับเคลื่อนสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างานฯ 
     7. ส ารวจความต้องการความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิง่แวดล้อม 
     8. กิจกรรม 5 ส “สร้างที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน” 
     9. กิจกรรม Big Cleaning Day 
     10. การตรวจสุขภาพประจ าปี 
     11. ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดของ
บุคลากรอายุ 35 ปีข้ึนไป ด้วยโปรแกรม CV Risk Score 
     12. ตรวจวัดประเมินค่า BMI 
     13. ประเมินเพื่อวัดคุณภาพชีวิตการท างานรายบุคคล 
     14. ส่งเสริมรายได้ที่ไม่ต้องใช้เวลาท างานเพื่อแลกเงิน (Passive Income) 
     15. เสริมสร้างความรู้ในสิทธิสวัสดิการทางราชการ 
     16. เสริมสร้างขวัญก าลังใจบุคลากรในหน่วยงาน 
รายละเอียดตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ที่น าเสนอ และได้ให้ที่ประชุมร่วมกัน 
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อน าเสนอแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวในที่ประชุม
กองแผนงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อสื่อสารให้บุคลากรกองแผนงาน
ได้รับทราบ และให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 

วาระที่ 4 เรื่อง
เพ่ือทราบ 
4.1 รายงาน
ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานตัวช้ีวัด
ที่ 2.2 พัฒนา
สถานท่ีท างานน่า
อยู่ น่าท างานฯ 

     ประธานการประชุม แจ้งว่าขณะนี้ทีมเลขาฯ ได้จดัท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(SOP) การขับเคลื่อนตัวช้ีวัดที่ 2.2 เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลือ่นการ
ด าเนินงาน และจัดท าสรุปความกา้วหน้าการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค เพื่อ
น าเสนอในที่ประชุมกองแผนงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564  
 
 
 
 
 
 

รับทราบ ทีมเลขาฯ 



-๓- 
 

 
 

วาระ สรุปสาระส าคัญ มติท่ีประชุม 
สรุปมต ิ ผู้รับผิดชอบ 

วาระที่ 5 เรื่อง 
อื่น ๆ 
5.1 มอบหมาย
คณะท างานเป็น
แกนพัฒนา
สถานท่ีท างานน่า
อยู่ น่าท างานฯ 

    ประธานการประชุม เสนอให้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละ
กิจกรรมการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้การด าเนินงานขับเคลื่อนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณามอบผู้รับผิดชอบหลัก ดังนี ้

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก 
1. การประเมิน 5 ส นางสาวภาณุมาศ  คงคา 

นางสาวเขมณัฎฐ์  ศิริเชาว์พัฒน์ 
2. การสนับสนุนขององค์กรและ   
การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน 

นางสาวสิริรัตน์  อยู่สิน 

3. เกณฑ์สะอาด นางสาวปนัดดา  ทองชัง 
4. เกณฑ์ความปลอดภัย นางสาวมัณฑนา  ควรพินิจ 
5. เกณฑ์สิ่งแวดล้อมดี นายธัพญสรณ์  กองแก้ว 
6. เกณฑ์มีชีวิตชีวา และสมดุลชีวิต นางสาวนภาภรณ์  นิมิตเดชกุลชัย 

นางสาวพรหมมณี  สิงหรัตน์  

รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะท างาน 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 

จดรายงานการประชุมโดย กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ กองแผนงาน 
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