รายงานการประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการก้าวท้าใจ
วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมรับรอง อาคาร ๒ ชั้น ๕ สำนักงานปลัดสาธารณสุข
***********************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสาธิต
ปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๒. นายสมศักดิ์
พะเนียงทอง
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๓. นายแพทย์คณวัฒน์
จันทรลาวัณย์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๔. นายอารยะ
โรจนวณิชชากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๕. นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย
๖. นายแพทย์บัญชา
ค้าของ
รองอธิบดีกรมอนามัย
๗. นายแพทย์อุดม
อัศวุตมางกุร
ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
๘. นายแพทย์ชลพันธ์
ปิยถาวรอนันต์
รองผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
๙. นางสาวสุพิชชา
วงค์จันทร์
นักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการพิเศษ
๑๐. นายวสันต์
อุนานันท์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๑. นางสาวณิชา
คงทวีศักดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๒. นางสาวขวัญจิรา
นัดประสิทธิ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๓. นายอภิรติ
ชัยวิจิตร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๔. นายกิตติพงษ์
ภัสสร
นักวิชาการสาธารณสุข
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุมฯ กล่าวเน้นย้ำ
เรื่องการใช้งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บูรณาการ
ให้สอดคล้องกับกิจกรรมก้าวท้าใจ จัดการให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น
ด้วยกระบวนการที่ทันสมัย เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มเดิมเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และสร้างแรงจูงใจให้มี
สมาชิกในกลุ่มใหม่ ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 ผลการดำเนินงานโครงการก้าวท้าใจ Season 3

2.2 รายงานปัญหาและการแก้ไขระบบแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ
- สรุปปัญหาและการแก้ไขระบบ
๑) ในช่วงเปิดกิจกรรมก้าวท้าใจ มีผู้ใช้งานระบบเป็นจำนวนมาก เกิดข้อผิดพลาดทำให้ระบบเกิดการตอบสนอง
ที่ล่าช้า และระบบเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถใช้งานได้ ทีมระบบจึงแก้ไขปัญหาโดยการขยายเซิร์ฟเวอร์เพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้งานที่ใช้งานระบบพร้อมกัน
๒) เกิดความขัดข้องบัคในระบบ ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบในบางช่วงเวลาได้ ทีมระบบจึงแก้ไขโดยหาสาเหตุ
ของการเกิดบัค และดำเนินการแก้ไขในโปรแกรม
- รายงานปัญหาการประชาสัมพันธ์
๑) ทาง บริษัท แรบบิทแอนด์จอห์น จำกัด ดำเนินการสร้างกลุ่มใน Facebook ชื่อ กลุ่ม “ก้าวท้าใจ” แล้วไม่
ดูแลมีการเผยแพร่ข่าวเท็จในกลุ่มดังกล่าว ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์กรมอนามัย
๒) การจัดส่งของรางวัลจากกิจกรรมเกมตอบคำถามล่าช้า และไม่ส่งของรางวัลมาให้ทางคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุตรวจสอบก่อน และเมื่อตรวจสอบยังมีบางคนยังไม่ได้รับของรางวัล
๓) การจัดพิธีเปิดกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์
สร้างกระแสและต้องการให้ประชาชนร่วมกิจกรรมไปพร้อมกันทั่วประเทศ โดยการ Live Streaming แต่ทาง
บริษัท Live Streaming ไม่ครบระยะเวลาที่กำหนดใน TOR และไม่ได้เผยแพร่บน Youtube Channel “ก้าว
ท้าใจ” และ Facebook Fanpage “ก้าวท้าใจ”
๔) การออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ก้าวท้าใจ ไม่มีการส่งแผนและรายงานให้ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับทราบ
๕) ไม่พบหลักฐานการเปิดหมายเลขโทรศัพท์ ที่ให้บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ก้าวท้าใจ และมีการร้องเรียนจาก
สมาชิกว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการไม่สามารถติดต่อแจ้งปัญหาได้
๖. ทางบริษัท แรบบิทแอนด์จอห์น จำกัด ได้ส่งแผนการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ทางคณะกรรมการตรวจรับ
อนุมัติแล้ว แต่ทางบริษัทได้ลงพื้นที่ไม่ตรงกับที่ทางคณะกรรมการตรวจรับอนุมัติ โดยทางบริษัทได้ลงพื้นที่อีก
ครั้งตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมัติแต่ เป็นการลงพื้นที่หลังจากครบกำหนดส่งงานงวดที่ 1 ซึ่งล่าช้า
และไม่เป็นไปตามแผนประชาสัมพันธ์ที่แจ้งไว้
๗) บริษัท แรบบิทแอนด์จอห์น จำกัด ไม่ดำเนินการแก้ไขงานตามที่คณะกรรมการตรวจรับให้ข้อเสนอแนะ
๘) คณะกรรมการตรวจรั บ ได้ ม ี ก ารร้ อ งขอไฟล์ AI สื ่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ง านจากผู้ ร ั บ จ้ า งเพื ่ อ กระจายสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ให้พื้นที่ดำเนินการ จนเวลาล่วงเลยเป็นระยะเวลา 80 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา กว่าจะได้
สื่อประชาสัมพันธ์ ไฟล์ AI
2.3 แผนการประชาสัมพันธ์ทาง LIVE STREAMIMG ก้าวท้าใจ

2.๔ การดำเนินงานสมาคมก้าวท้าใจ
1) แผนงบประมาณโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ
ด้านกิจกรรมทางกาย ตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 - 2573 (8,000,000 บาท)
งวดที่ 1 งบประมาณ 3,840,000 บาท (คิดเป็น 48%)
กิจกรรมสำคัญ 1. ถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) สำหรับให้ความรู้และประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการออกกำลังกายระดับประเทศ กิจกรรม“ก้าวท้าใจ”
๒. ถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) สำหรับกระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ
ในการส่งเสริมสุขภาพด้านกิจกรรมทางกายให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
๓. สนับสนุนงบประมาณให้เขตสุขภาพ 13 เขต ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ระดับ
พื้นที่ รอบที่ 1
งวดที่ 2 งบประมาณ 4,000,000 บาท (คิดเป็น ๕0%)
กิจกรรมสำคัญ 1. สนับสนุนงบประมาณให้เขตสุขภาพ 13 เขต ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ระดับ
พื้นที่ รอบที่ 2
2. จัดซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ ของรางวัลพร้อมจัดส่ง (เสื้อก้าวท้าใจ)
งวดที่ ๓ งบประมาณ 160,000 บาท (คิดเป็น 2%)
2) การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด กับ สมาคมก้าวท้าใจ
- อยู่ระหว่าง บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด พิจารณาข้อตกลงตามระเบียบบริษัท ฯ
3) สรุปยอดการจำหน่ายเสื้อสมาคมก้าวท้าใจ
- ยอดการจัดจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 53,759 ตัว (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2564)
4) การจดทะเบียนโลโก้ก้าวท้าใจเป็นเครื่องหมายการค้า
- ยื่นจดทะเบียน ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ระหว่าง การพิจารณาและอนุมัติ ใช้ระยะเวลา 6 เดือน - 1 ปี
5) การเปิดบัญชีเงินฝาก สมาคมก้าวท้าใจ
- อยู่ระหว่าง ยื่นเอกสารให้ธนาคารกรุงไทยตรวจสอบความถูกต้อง
2.6 การสนับสนุนจากสปอนเซอร์
ข้อเสนอแนะ
รายละเอียด

ผู้เสนอแนะ

1. จากการรายงานผู้ร่วมกิจกรรมรายเขตสุขภาพ เสนอให้มี นายสาธิต ปิตุเตชะ
การทำกิจกรรมที่กระตุ้นการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่ 13
๒. มอบให้ทีมงานจัดทำคลิปวีดีโอเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ก้าวท้าใจในช่วงกักตัว โดยเสนอให้ คุณกันติชา ชุมมะ (ติช่า)
เป็น ต้น แบบของการกักตัว หรือให้น ำพริต ตี้ที่กำลังเป็น
กระแสในการติดเชื้อโรคโควิด 19 มาเป็นแบบอย่างในการ
กักตัว
๓. มอบให้ทีมงานจัดทำคลิปวีดีโอเผยแพร่ ฉลองความสำเร็จ
ยอดสมาชิ กลงทะเบี ยนก้าวท้ าใจครบ 2,000,000 คน

มติที่ประชุม
เห็นชอบ

รายละเอียด
โดยมีท่านสาธิต ปิตุเตชะ คุณคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ และ
คุณกันติชา ชุมมะ (ติช่า)

ผู้เสนอแนะ

มติที่ประชุม

๔. มอบหมายสมาคมก้าวท้าใจขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(สปอร์ตเซอร์ และจำหน่ายเสื้อ)
5. การ live streaming ครั้งที่ 1 วันที่ 23 เมษายน 2564 นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง
วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนรู้จักโครงการมากขึ้น และให้ถา่ ย
คลิปภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการมาร่วมการ live
streaming และให้เชิญแขกรับเชิญเพียงแค่บางท่าน มาร่วม
การถ่ายทอดสด ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ New normal
6. ก่อนการ live streaming วัน ที่ 23 เมษายน 2564
ควรมีทีเซอร์ การประชาสัมพันธ์การ live streaming เพื่อ
ดึงดูดให้ประชาชนมีความสนใจ หรือมีการ Push Message
LINE เพื่อเชิญชวนประชาชนเข้าชม

มอบทีมงานรับ
ไปกำหนดแนว
ทางการ live
streaming
เพิ่มเติม ตาม
ความเหมาะสม

7. เสนอให้มีการ live streaming ครั้งที่ 2 คือวันที่ 20
พฤษภาคม 2564 เนื่องจากเป็นวันเปิดภาคเรีย น และครั้ง
ที่ 3 วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เนื่องจากเป็นวันปิดโครงการ
8. เสนอให้เพิ่มกิจกรรมที่เป็นกระแสสังคม เช่น เซิร์ฟสเก็ต นายอารยะ โรจนวณิชชากร รับในหลักการ
ให้เป็นกิจกรรมออกกำลังกายหนึ่งในแพลตฟอร์ม
และพิจารณา
เพิ่มเติมตาม
9. เสนอให้นักแสดง 5 คน ใน MV เพลงก้าวท้าใจ จัดทำ
ความเหมาะสม
คลิปวีดีโอเชิญชวนที่แบ่งตามกลุ่มวัย
10. เสนอให้ผู้สนับสนุนช่วยในการประชาสัมพันธ์โครงการ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของทางบริษัทฯ
11. เสนอให้มีกิจกรรม อสม.ชวนวิ่ง และให้รางวัลแก่ อสม.
ที่ชวนเพื่อนเข้ามาลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

