
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งท่ี 7/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 

  ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 

ผู้มาประชุม 
 1. นายอุดม  อัศวุตมางกุร  ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ (ประธาน) 
 2. นายชลพันธ์  ปิยถาวรอนันต์  รองผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 

3. นางนงพะงา  ศิวานุวัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 4. นางทับทิม  ศรีวิไล   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
       รก.นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

5. นางสาวพรรณี  พันธ์เสือ    เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
6. นางสาวธวัลรัตน ์ ใหม่รัตนไชยชาญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
7. นางสาวณัฐนันท์   นวลมีศรี  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
8. นายชัยรัชต ์  จันทร์ตรี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
9. นางสาวสมฤทัย พลยุทธ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
10. นางสาวปิยะนุช ฤทธิ์ชารี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11. นางสาวณิชา  คงทวีศักดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12. นางสาวพรรณี ทับธานี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
13. นายสันสนะ  ณรงค์อินทร์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
14. นางรุ่งนภา  บุญปู่   พนักงานธุรการ ส3  
15. นายฤทธิรงค์  โพธิ์กลางดอน  พนักงานธุรการ ส3 
16. นางสาวจิรัญชญา พารอด   พนักงานธุรการ ส3 
17. นางสาวชญาภา แตงจั่น    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
18. นางสาวกรรณิกา แก่นสาร   เจ้าพนักงานธุรการ 
19. นางสาวรดาธร เชื้อทองดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
20. นายเศวต  เซี่ยงลี่   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
21. นางสาวรุ่งนภา ดุงสูงเนิน  นักจัดการงานทั่วไป 

 22. นายพิเชษฐ์  นกบิน   ผู้รับจ้างขับรถและด้านคลังพัสดุ  
23. นายสมภพ  จันทะดวง  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  

 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอ่ืน/ลาพักผ่อน/ ลาป่วย/ลาศึกษาต่อ/ลาคลอดบุตร) 
 1. นางนภัสบงกช  ศุภะพิชน์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  

2. นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
 3. นายวัชรินทร ์  แสงสัมฤทธิ์ผล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

4. นางณัฏฐกา  กิจสมมารถ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
5. นางสาวพัทธ์ธีรา พระราช   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
6. นายวสันต ์  อุนานันท์   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
7. นางสาวขนิษฐา ระโหฐาน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
8. นางสาวภิมณณัฏฐ์ พงษ์เกษตรการ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
9. นางสาวสุธาภรณ ์ ถาวรบูรณทรัพย์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
10. นางสาวปทุมรัตน์ สามารถ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
11. นางสาวศิรินญา วัลภา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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12. นายอภิรติ  ชัยวิจิตร   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
13. นางสาวขวัญจิรา นัดประสิทธิ์  นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
14. นางสาวบุษยา ภูฆัง   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
15. นายธวัชชัย  แคใหญ่   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  
16. นายชวพล  หัชลีฬหา  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
17. นายธวัชชัย  ทองบ่อ   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
18. นายรังสิต  ศรีพรหม  นักจัดการงานทั่วไป 
19. นางสาวนูรอารีนี บูงอ   นักจัดการงานทั่วไป 
20. นายพงษ์พันธ์  สมบูรณ์ทรัพย์  ผู้รับจ้างขับรถยนต์ 
21. นางสาวนฤมล กิ่งแล   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  
22. นางสาววัชราภรณ์ เถาว์แล   นักวิชาการสาธารณสุข 
23. นางสาวศิรประภา กิจนเิทศ   ผู้ช่วยนักวิจัย 
24. นางสาวอัญชลี จุฑานนท์   ธุรการ 

 25. นายณัฐพงษ์  อินต๊ะปัญญา  ผู้รับจ้างขับรถยนต์และด้านทะเบียนรถยนต์ 
26. นางสาวกนกวรรณ ดอกไม้   นักวิชาการสาธารณสุข  
27. นายกิตติพงษ์ ภัสสร   ผู้ประสานงานโครงการ  
 

 

เริ่มประชุม เวลา  10.00 น. 
 
วาระพิเศษ  คนดีศรีอนามัย ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   นายอุดม อัศวุตมางกุร ผู ้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื ่อสุขภาพ  กล่าวแสดง 
ความยินดีแก่ นางนภัสบงกช ศุภะพิชน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ได้รับการยกย่องให้เป็นคนดี 
ศรีอนามัย ระดับหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   นายอุดม อัศว ุตมางกุร ผ ู ้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื ่อส ุขภาพ ประธาน        
การประชุมฯ กล่าวถึง การประชุมกรมอนามัย เรื่องงบประมาณที่ได้รับมาเมื่อปลายเดือนมีนาคม และต้องเร่งรัด 
การเบิกจ่ายภายในไตรมาส 3 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือทำได้ตามแผนงาน และมีประสิทธิภาพเบิกจ่ายได้  
อย่างรวดเร็ว   
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2564 ในวันที่ 3 มีนาคม 2564   

แก้ไขรายงานการประชุม  
หน้า 2 แก้ไขคำศัพท์จาก calories report เป็น country report 

 

  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 งบประมาณกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   นางสาวพรรณี  พันธ์เส ือ เจ ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 โดยภาพรวมกองฯ ได้รับงบประมาณ 
ทั้งสิ้น 18,289,774 บาท เบิกจ่ายแล้ว 7,482,907.80 บาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย 40.91 ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่าย   
เดือนเมษายน ร้อยละ 64 เดือนพฤษภาคม ร้อยละ 74 และในไตรมาส 3 ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 84  
 

   มติที่ประชุม ประธานการประชุม เน้นย้ำเรื่องการเบิกจ่าย ณ ตอนนี้เราเบิกจ่ายได้ 
40.91% ใน 3 เดือนที่เหลือ คือ เดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กองฯ ต้องเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้า 84%  
ต้องกำกับติดตามให้มีการเบิกจ่ายให้เร็ว และพิจารณาลำดับความสำคัญก่อน-หลัง 
 



3.2  ความกา้วหนา้การปฏบิตัริาชการตามคำรบัรองการปฏบิตัริาชการ 10 ตวัชีว้ดั 
      ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดอืนกมุภาพันธ)์ ได้แก ่

นางสาวรดาธร เชื้อทองดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้แจ้ง timeline จากกพร. เรื่องการลงข้อมูลในระบบ DOC รอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้ 
1. บันทึกข้อมูลรายการที่ 1-4 (ข้อมูลที่นำมาใช้ มาตรการ ประเด็นความรู้ และแผนฯ) เพ่ิมเติมภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564  ดังนี้ 
   1.1 เพ่ิมเติมข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามประเด็นประเมินของรอบ 5 เดือนแรก 
   1.2 เพ่ิมเติมข้อมูลให้เป็นไปตาม KPI Template ที่กำหนดในรอบ 5 เดือนหลัง 
2. บันทึกรายการที่ 5 รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน ให้บันทึกข้อมูลฯ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป คือ  
   ประจำเดือนมีนาคม 2564 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2564  

    ประจำเดือนเมษายน 2564 ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 
    ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 
    ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 
    ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 
 

3.2.1 นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย 5 ตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวช้ีวัด 1.7 ร้อยละของเด็ก
อายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วง
อายุที่กำหนดมีพัฒนา 
การสมวัย 
 

 

 

 

ประชุมวางแผนการดำเนินงานรอบ 5 
เดือนหลัง ของกลุ่มงาน 

ประชุมวางแผนการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง ของกลุ่มงาน 

วันท่ี 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ  

หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/keaOmFd9w 

 

 

- กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี
กิจกรรมทางกายแม่และ
เด็ก 

https://moph.cc/keaOmFd9w
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวช้ีวัด 1.17  
จำนวนโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ (Plus HL) 

1. ติดตามและประเมินองค์กรที่มี
วิธีปฏิบัติเป็นเลิศและองค์กรรอบรู้
สุขภาพด้านการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายเพ่ือเด็กไทย สูง สมส่วน 
แข็งแรง IQ EQ ดี 

      การติดตามและประเมินองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศและองค์กร
รอบรู้สุขภาพ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง  
สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ด ีได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
       ผลการดำเนินงาน พบว่า องค์กรที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายจนเกิดผลประจักษ์ และสามารถจัดการปัญหา 
เด็กอ้วน เด็กเตี้ย เด็กผอม และเด็กไม่แข็งแรงได้ มีจำนวนทั้งสิ้น 
97 แห่ง ประกอบด้วย 
   - รางวัลองค์กรรอบรู ้ส ุขภาพ (Health Literate Orgazation : 
HLO) จำนวน 24 แห่ง 
   - รางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice : BP)  
จำนวน 73 แห่ง 
     ซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าว ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ดังนี้ 

1) ภาคเหนือ จำนวน 26 แห่ง 
2) ภาคกลาง จำนวน 18 แห่ง 
3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 49 แห่ง 
4) ภาคใต้ จำนวน 4 แห่ง 
สรุปผลรวมการติดตามและประเมินฯ จำแนกรายจังหวัด 

(ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 
- รางวัลองค์กรรอบรู้สุขภาพ จำนวน 18 จังหวัด 

- รางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัตเิป็นเลศิ จำนวน 32 จังหวัด 

1. เนื่องจากสถานการรณ์การแพร่
ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด – 
19 ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่เยี ่ยม
เสร ิมพลัง ต ิดตาม และประเมิน
องค์กรที ่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ และ
องค์กรรอบรู้สุขภาพ ด้านการส่งเสรมิ
กิจกรรมทางกายเพื ่อเด ็กไทย สูง  
สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ได้ 
 แนวทางแก้ไข 
    พัฒนาแบบคัดกรององค์กรที่มีวิธี
ปฏิบัติ เป็นเลิศ (Best Practice) 
และแบบค ัดกรององค์กรรอบรู้
ส ุ ข ภ า พ  ( H e a l t h  L i t e r a t e 
Organization: HLO ) ด ้านการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเดก็ไทย 
ส ูง สมส ่วน แข ็งแรง IQ EQ ดี  
สำหร ับโรงเร ียน/หน่วยงาน เป็น
เคร ื ่องม ือบ ูรณาการในกิจกรรม
ติดตามการดำเนินงานการส่งเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย ยุควิถี
ชีวิตใหม่เชิงรุก ร่วมกับศูนย์อนามัย 
ผ่านระบบ Google Forms 

 

ดร.นภสับงกช ศุภะพิชน์/
น.ส.ศิรินญา วัลภา 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

  หลักฐานประกอบกิจกรรมการดำเนินงาน: ติดตามและประเมิน
องค์กรที่มีวิธีปฏิบัตเิป็นเลิศและองค์กรรอบรู้สุขภาพ 
ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง 
IQ EQ ดี 
 - ประกาศผลรางวัลเกียรติคุณ ด้านการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปี 2564 
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ “ชมรม ChOPA & ChiPA Game ประเทศ
ไทย”   
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/LIuaT9f_C 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

https://moph.cc/LIuaT9f_C
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวชี้วัด 1.19 ร้อยละของ 
วัยทำงานอายุ 25-59 ปี  
ที่มีการเตรียมการเพ่ือยาม
สูงอายุด้านสุขภาพโดย 
การมีพฤติกรรมสุขภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

การประชาสัมพันธ์ และเปิดตัว 
มหกรรมการส่งเสริมการออกกำลงักาย
ระดับชาติ “ก้าวท้าใจ Season  3” 

อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์จัดกจิกรรมเชิญชวนประชาชนเข้า
ร่วม  
“ก้าวท้าใจ Season  3” 

 
 
 

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี
กิจกรรมทางกายวัยทำงาน 

การบริหารงานลงทะเบยีนและบรหิาร
จัดการข้อมลูส่งเสรมิการออกกำลงักาย
เพื่อสุขภาพทางวิธีอิเล็กทรอนิกส ์

1. อยู่ระหว่างการบรหิารงานลงทะเบียนและบรหิารจดัการข้อมลู
ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทางวิธีอิเล็กทรอนิกส ์
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานก้าวท้าใจ 
Season 3  

หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/ho2pUk8wu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. จำนวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย 
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 1,797,905 บัญชี (ข้อมูล ณ วันท่ี 29 
มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.) 
 

  

 

https://moph.cc/ho2pUk8wu
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวชี้วัด 1.19 ร้อยละของ 
วัยทำงานอายุ 25-59 ปี  
ที่มีการเตรียมการเพ่ือยาม
สูงอายุด้านสุขภาพโดย 
การมีพฤติกรรมสุขภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

ประชุมตดิตามการดำเนินงานโครงการ 
ก้าวท้าใจ "Season 3"  ประจำเดอืน
มีนาคมจำนวน  2 ครั้ง 
- ครั้งท่ี 13 วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 
เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องรับรอง 
อาคาร 1 ช้ัน 5  สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ครั้งท่ี 14 ในวันพุธที ่31 มีนาคม 
2564 เวลา 09.00 - 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกาย 
เพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ช้ัน 7  
กรมอนามัย 

1. การติดตามการดำเนินงานโครงการ ก้าวท้าใจ “Season 3” 
2. แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3  
การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการหลักเกณฑ์แต้มสุขภาพ 
(Health Point) สำหรับการดำเนนิงานส่งเสรมิการออกกำลังกาย 
3. วางแผนการดำเนินงานระบบดจิิทัลแพลตฟอรม์ก้าวท้าใจ 
Season 3  
4. วางแผนการประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 3 
5. วางแผนการแจกของรางวัลที่สนับสนุนจากบริษัท และให้มี
การบูรณาการของรางวัล ลงในระบบก้าวท้าใจ 

 
 
 

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี
กิจกรรมทางกายวัยทำงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 

 
ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวช้ีวัด 1.38 จำนวนครัวเรือน
ที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้าน
ครอบครัวออกกำลังกาย  
 
 
 
 
 

การบริหารงานลงทะเบยีนและบรหิารจัดการข้อมูล
ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทาง 
วิธีอิเล็กทรอนิกส ์

1. อยู่ระหว่างการบรหิารงานลงทะเบียนและ
บริหารจดัการข้อมลูส่งเสรมิการออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพทางวิธีอิเล็กทรอนิกส ์

2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
ดำเนินงานก้าวท้าใจ Season 3 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/ho2pUk8wu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. จำนวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ  
10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกาย 
เพื่อสุขภาพ 1,797,905 บัญช ี(ข้อมูล ณ วันที่ 
29 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี
กิจกรรมทางกายวัยทำงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://moph.cc/ho2pUk8wu
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 ประชุมตดิตามการดำเนินงานโครงการ 
ก้าวท้าใจ "Season 3"  ประจำเดอืนมีนาคมจำนวน  
2 ครั้ง 
- ครั้งท่ี 13 วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 
16.30 น. ณ ห้องรับรอง อาคาร 1 ช้ัน 5   
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ครั้งท่ี 14 ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 
- 14.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกาย 
เพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ช้ัน 7 กรอนามัย 

1. การติดตามการดำเนินงานโครงการก้าวท้าใจ 
“Season 3” 
2. แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ 
Season 3 การกำหนดแนวทางการบริหาร
จัดการหลักเกณฑ์แตม้สุขภาพ (Health Point) 
สำหรับการดำเนินงานส่งเสริม 
การออกกำลังกาย 
3. วางแผนการดำเนินงานระบบดจิิทัล
แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ Season 3  
4. วางแผนการประชาสัมพันธ์โครงการ 
ก้าวท้าใจ Season 3 
5. วางแผนการแจกของรางวัลที่สนับสนุน 
จากบริษัท และให้มีการบรูณาการ 
ของรางวัล ลงในระบบก้าวท้าใจ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี
กิจกรรมทางกายวัยทำงาน 

การประชาสัมพันธ์ และเปิดตัว มหกรรมการส่งเสรมิ
การออกกำลังกายระดับชาติ  
“ก้าวท้าใจ Season  3” 

1. อยู่ระหว่างการประชาสมัพันธ์ จัดกิจกรรม
เชิญชวนประชาชนเข้าร่วม  
“ก้าวท้าใจ Season  3” 

  

 
 
 



8 
 

 
 

 
ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวช้ีวัด 1.21 ร้อยละของ
ประชากรสูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ 

 

จัดทำสื่อองค์ความรู้การบริหารสมองด้วยการ
บริหารกาย (งบประมาณ133,980) 

1.ยกร่าง หัวข้อองค์ความรู้/คูม่ือ เรื่อง กิจกรรม
บริหารสมองและการออกกำลังกายป้องกันสมอง
เสื่อมสำหรับผู้สูงอาย ุ
หลักฐานตาม Link ที่แนบ  
https://moph.cc/k1vc0iy2N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ศึกษาและทบทวนข้อมูลทางวิชาการเรื่องโรค
สมองเสื่อม (Dementia) และ การรับรู้       การ
ทำงานของสมองทุกส่วน(Cognition)  เพื่อให้เกิด
การกระทำและกระบวนการทางระบบสมองให้รู้ถึง
ประสบการณ์ ความคิด และประสาทสัมผสั ซึ่งจะมี
ทั้งหมด 6 องค์ประกอบ 
1.Perceptual motor คือ การประสานงานระหว่าง
การรับรู้และการสั่งการ เป็นการสัง่การการ
เคลื่อนไหวตาและการเอื้อม และเกี่ยวกับความใส่ใจ
ทางตา เช่น การรับรู้ท่าทางการขบัรถ  

ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการ  
ออกกำลังกายเพ่ือพัฒนาสมอง
มีน้อย 

1.นายชัยรัชต์ จันทร์ตร ี
2.นางสาวพรรณี ทับธานี 
 
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี
กิจกรรมทางกายผู้สูงอาย ุ

https://moph.cc/k1vc0iy2N
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

  2.Language คือ การใช้ภาษา 
3.Executive Function คือ ความสามารถของ
สมองด้านบรหิารจดัการ, ทักษะดา้นการคิดเชิง
บริหาร เช่น การวางแผน, ความจำใช้งาน, การใส่ใจ, 
การแก้ปัญหา 
4.Complex attention คือ การมีสมาธิจดจ่อ 
5.Memory and Leaning คือ ความจำและการ
เรียนรู ้
6.Social cognition คือ ความสามารถในการเข้า
สังคม 
3.ประสานและเข้าพบผู้เชี่ยวชาญ นพ. ภริญวิทย์ 
อนันต์ดิลกฤทธ์ิ     อายุรแพทย์ระบบประสาทและ
สมอง ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสมีา 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ  
https://moph.cc/-B-H_SG9d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

https://moph.cc/-B-H_SG9d
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3.2.2 ตัวชี้วัดองค์กรสมรรถนะสูง (HPO) 5 ตัวช้ีวัด 

 
ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวช้ีวัด 2.1.1  
ระดับความสำเร็จของ 
การดำเนินงานตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน 
 

1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านตา่งๆ พร้อมรายงาน
ผลการตรวจสอบให้ผูบ้ริหารทราบและส่งกรมตาม
กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผล
ควบคุมภายในสำหรบัระยะเวลาการดำเนินงาน
สิ้นสุด 1 ตลุาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2564 

หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/7TV97dQ81 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้ตรวจสอบภายในประจำ
หน่วยงาน/กลุม่
อำนวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://moph.cc/7TV97dQ81
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 2. ประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามการ
ประเมินผลระบบควบคุมภายในและบรหิารความ
เสี่ยงฯ วันพุธท่ี 31 มีนาคม 2564  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/AOsCLHwQx 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้ตรวจสอบภายในประจำ
หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

https://moph.cc/AOsCLHwQx
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 3. ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกอง
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้ง 7/2564 วันพุธท่ี 
3 มีนาคม 2564 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/S0okk1GkX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มอำนวยการ 

https://moph.cc/S0okk1GkX
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวช้ีวัด 2.1.2  
ระดับความสำเร็จของการ
บริหารความเสี่ยงโครงการ
สำคัญ ตามแผนปฏิบัติการ
ระดับหน่วยงาน 
 

ประชุมเพื่อตดิตามผลการดำเนินงาน 
โครงการก้าวท้าใจ 

รายงานการประชุมรายงานความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานโครงการก้าวท้าใจ วันพฤหัสบดีที่ 8 
เมษายน 2564 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/5GnId0E5h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มอำนวยการและ 
กลุ่มบริหารยทุธศาสตร ์

https://moph.cc/5GnId0E5h
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการ

แก้ไข 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวชี้วัด 2.2 
ระดับความสำเร็จ 
ของการพัฒนา 
องค์กรแห่งความสุข 
ที่มีคุณภาพ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรณรงค์ Big 
Cleaning Day (5 ส :สะสาง สะดวก 
สะอาด สุขลักษณะสร้างนิสัย) 

Output : ผลผลิต 5 เดือนแรก (ตุลาคม 63 – กุมภาพันธ์ 64) 
ผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด :  √ 
กิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day 
(ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)  
คร้ังท่ี 5 วันที่ 18 มี.ค. 64 (ดำเนินการเสร็จสิ้นเรยีบร้อยแล้ว) 
คร้ังท่ี 6 วันท่ี 22 เม.ย. 64 (อยู่ระหว่างการดำเนินการ) 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/UyVQSYyYi 
 
ผลการประเมินสถานที่น่าอยู่ น่าทำงานของ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ  
 1. หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย Healthy Workplace Happy 
for Life (HWP) ระดับพื้นฐาน คะแนน 39.80 (1.210) 
 2. หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ส  คะแนน 36.50 (0.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/On1KFNRmO 
 

- 6 กลุ่มงาน 
กลุ่มอำนวยการ 
กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร ์
กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก 
กลุ่มพัฒนาฯวัยเรียนวัยรุ่น 
กลุ่มพัฒนาฯวัยทำงาน 
กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอาย ุ
 

https://moph.cc/UyVQSYyYi
https://moph.cc/On1KFNRmO
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 กิจกรรมที่ 2 มีชีวิตชีวากับสมดลุชีวิต
การแข่งขันเทเบิลเทนนสิ Dopah โอ
เพ่นคัพ 2020 
 
 

Output : ผลผลิต 5 เดือนแรก (ตุลาคม 63 – กุมภาพันธ์ 64) 
ผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด  :  √ 
  ก ิจกรรมชีว ิตช ีวาก ับสมด ุลช ีว ิตการแข ่งข ันเทเบ ิลเทนนิส Dopah  
โอเพ่นคัพ 2020 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว พบว่าบุคลากรใน
หน่วยงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
ยังช่วยส่งเสริมเรื่องของสุขภาพอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก 

 กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ การ
ขับเคลื่อนองค์กรสูค่วามสำเรจ็ ปี 
2564 

กิจกรรมจะอยู่จัดขึน้ในรอบ 5 เดือนหลัง  (มนีาคม 64 - กรกฎาคม 64) 
(กิจกรรมยังไม่ได้ดำเนินการ) 

- กลุ่มอำนวยการ 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมก้าวท้าใจ 
Season 3  

Output : ผลผลิต 5 เดือนแรก (ตุลาคม 63 – กุมภาพันธ์ 64) 
ผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด  :  √ 
     บุคลากรในกองฯ ได้ลงทะเบยีนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100  
 
 

- กลุ่มพัฒนาฯวัยทำงาน 
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หลักฐานตาม Link ทีแ่นบ 
https://moph.cc/zVSorHyZx 
 

 กิจกรรมที่ 5 การเข้ารับการตรวจ
สุขภาพของบุคลากรทุกคนใน
หน่วยงาน 

กิจกรรมจะอยู่จัดขึน้ในรอบ 5 เดือนหลัง  (มนีาคม 64 - กรกฎาคม 64) 
• หนังสือเวียนจากสำนักงานเลขานกุารกรมขอเชิญบคุลากรเข้ารบัการ

ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- กลุ่มอำนวยการ 

https://moph.cc/zVSorHyZx
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หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/nK3aA2KDk 
 

• ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงาน เข้ารับการตรวจสุขภาพ 
ประจำปี 2564 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/ol7j5NaoW 
 

 กิจกรรมที่ 6 การเข้ารับการประเมิน 
BMI 

Output : ผลผลิต 5 เดือนแรก (ตุลาคม 63 – กุมภาพันธ์ 64) 
ผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด  :  √ 
  วิเคราะห์ข้อมูล BMI ของบุคลากรในกองฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
แล้ว  
     ครั ้งที ่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) BMI ปกติ จำนวน 18 คน  คิดเป็น 
ร้อยละ 46.15   
     ครั ้งที ่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  BMI ปกติ จำนวน 17 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 43.59   
ดังนั ้นบุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพมี % ของค่าดัชนีมวลกาย 
(BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติลดลง เท่ากับ 2.56 
 

- กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอาย ุ

https://moph.cc/nK3aA2KDk
https://moph.cc/ol7j5NaoW
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  ในรอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม 64 - กรกฎาคม 64) มีการดำเนินการกิจกรรมฯ
อย่างต่อเนื่อง โดยผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงาน 
เข้ารับการตรวจ Inbody และทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อนำไปวิเคราะห์
ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/TvHOvEQ-w 
 

 กิจกรรมที่ 7 การประเมินความเสีย่ง
ต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจ และ
หลอดเลือดของบุคลากรอายุ 35 ปี 
ขึ้นไป ด้วยโปรแกรม 
https://www.rama.mahidol.ac.
th/ 
cardio_vascular_risk/thai_cv_r
isk_score/ 

Output : ผลผลิต 5 เดือนแรก (ตุลาคม 63 – กุมภาพันธ์ 64) 
ผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด  :  √ 
  กิจกรรมการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจฯ ด้วยโปรแกรม 
https://med.mahidol.ac.th/cardio_vascular_risk/thai_cv_risk_score/ 
ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
  กองฯมีบุคลากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 23 ราย จากผลการวิเคราะห์
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจ และหลอดเลือดของ
บุคลากรอายุ 35 ปี ขึ ้นไป พบว่าบุคลากรมีความเสี ่ยงอยู ่ในระดับต่ำ 
(<10%) จำนวน 21 คน (ร้อยละ 91.30)  มีความเสี่ยงระดับปานกลาง  
1 คน (ร้อยละ 4.35) และมีความเสี่ยงระดับสูง 1 คน (ร้อยละ 4.35) 

- กลุ่มพัฒนาฯวัยเรียนวัยรุ่น 

https://moph.cc/TvHOvEQ-w
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวช้ีวัด 2.3 
ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ข้อมูล Assessment และ Advocacy/Intervention 
ใช้ข้อมูลเดียวกันกับรอบ 5 เดือนแรก เนื่องจากได้ทำ
รายละเอียดครอบคลุมทั้งปีงบประมาณแล้ว  

ผลการดำเนินงานไดด้ำเนินงานการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว จะมีการรายงานผลการดำเนนิงานอีกครั้งใน
รอบเดือนเมษายน 2564 

 กลุ่มอำนวยการ 

ตัวช้ีวัด 2.4 
ระดับความสำเร็จของการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(LO) 

การถอดบทเรยีนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
  

ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ (KM) ครั้งท่ี 1  เรื่อง 
“ดจิิตอล แพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ” 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/_441yyLC_ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://moph.cc/_441yyLC_
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวช้ีวัด 2.5 
ร้อยละการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุ
เป้าหมาย 

แผนและผลการดำเนินงานรายเดอืน กองกิจกรรมทาง
กายเพื่อสุขภาพ ปีงบฯ 2564 

แผนและผลการดำเนินงานรายเดอืน กองกิจกรรม
ทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบฯ 2564  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/ntvL_eZKu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

 
 

มติที่ประชุม ประธานการประชุมเน้นย้ำให้กำกับติดตามผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดให้เข้าใจตรงกันในการรายงานข้อมูลเพื่อความถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
           และมอบผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดดำเนินการตามกิจกรรมที่เก่ียวข้องต่อไป 

https://moph.cc/ntvL_eZKu


ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อทราบ 
  1. นายสันสนะ  ณรงค์อินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ แจ้งเรื่องจากการประชุม

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 มี 2 เรื่อง ดังนี้ 
     1.1 Digital Literacy ที่ต้องการจะรวบรวมแอพลิเคชั ่นทั ้งหมดจากทุกหน่วยงาน 

ของกรมอนามัยเข้ามาเป็น Format เดียวกัน เพื่อที่จะนำข้อมูลมาทำ Big Data เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลให้ทันต่อ
สถานการณ์กับทุกกรมของกระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างประเมินความร่วมมือ 

     1.2 ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกท่านทำแบบสอบถามเซฟไทย เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์
กองฯ กดที ่แบรนเนอร์ Thai Stop Covid-19 ขอความร่วมมือทุกท่านทำแบบประเมิน ด้วยการลงทะเบียน 
เข้าไปในระบบ และทำการประเมินตนเอง ประเมินสถานที่ที่ท่านไป ใช้การลงทะเบียนผ่านอีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์  
เมื่อลงทะเบียนเช็คอิน ทำแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วทุกคนจะได้ Health point ที่จะถูกนำไปร่วมกับโครงการ 
ก้าวท้าใจ สามารถไปแลกของรางวัลได้ 

  2. นางสาวธวัลรัตน์  ใหม่รัตนไชยชาญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จากการ
จัดประชุม MOU ของ 3 หน่วยงาน คือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพละ และกรมอนามัย เมื่อวันที่ 10 
มีนาคม 2564 โดยมีผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพเป็นประธานการประชุม เพื่อจัดเตรียมที่จะทำ
บันทึกข้อตกลงระหว่าง 3 หน่วยงาน ในการประชุมครั้งนี้ได้รีบเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง 3 หน่วยงานมาร่วมกัน
ในการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ และร่วมถึงกลไกการขับเคลื่อนงานทางด้านการขับเคลื่อนการส่งเสริมให้ประชาชน  
มีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายการเล่นกีฬา รวมถึงเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง  
ของการทำงาน ภารกิจงาน เพื ่อลดความทับซ้อนกันของงาน และมีการหารือเรื ่องโครงการ calorie credit 
challenge และอสก.อาสาสมัคร ทางฝ่ายเลขานุการได้จ ัดทำ timeline เพื ่อที ่จะทำการสัญญาข้อตกลงกัน 
ระหว่าง 3 หน่วยงาน  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

   3.  นางนงพะงา ศ ิวาน ุว ัฒน์  น ักว ิ เคราะห ์นโยบายและแผนชำนาญการพ ิเศษ  
แจ้งเรื่องการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในเรื่องของโครงสร้างมาตรฐานเพื่อการกลั่นกรองและการจัดกิจกรรม
และการแข่งขันวิ่งบนถนน ตามภูมิประเทศ (วิ่งเทรล) ระหว่างสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมอนามัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ ่งทางกองฯ ก็ได้รับมอบหมายกับ 
ทางกรมอนามัย ประสานกับนิติกรของศูนย์กฎหมายและกองการเจ้าหน้าที่ และได้ทำบันทึกร่างข้อตกลงเรียบร้อย
แล้ว และได้นำเรียนท่านอธิบดี ท่านได้ให้ข้อคิดมาในเรื่องของมาตรฐานที่ให้เกิดความปลอดภัยป้องกันการเสียชีวิต
หรือการบาดเจ็บจากการวิ่งบนถนน รวมถึงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการด้าน Covid - 19  
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   ประกาศของกรมอนามัย เรื ่อง คำแนะนำทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับ
มหกรรมกีฬา งานวิ่งบนถนน ได้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำร่างประกาศ ซึ่งอยู่ระหว่าง
จัดทำหนังสือถึงผู้เข้าร่วมประชุม ในส่วนของรายงานการประชุมและร่างประกาศฯ และให้ตอบกลับมาภายนในวันที่ 
23 เมษายน 2564 และจัดประชุมเพ่ือดูร่างประกาศเป็นครั้งท่ี 2 เพ่ือปรับแก้ไขร่างให้สมบูรณ์  
   4. นายชลพันธ์  ปิยถาวรอนันต์ รองผู ้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื ่อสุขภาพ 
สอบถามเรื ่องรายละเอียดการจัดทำและชี ้แจงเกณฑ์ประเมินต ัวช ี ้ว ัดกองกิจกรรมทางกายเพื ่อส ุขภาพ 
รอบ 5 เดือนหลัง  
   - ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื ่อสุขภาพ สั่งการควรมีการกำหนด Timeline  
การประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบอย่างชัดเจน ซึ่งการกำหนดเกณฑ์ดังกล่าว 
ให้อ้างอิงจากระเบียบต่าง ๆ แล้วนำมาปรับให้เหมาะสมกับองค์กร โดยได้มอบหมายนางนงพะงา ศิวานุวัฒน์ 
เป็นประธาน และให้ทุกกลุ่มงานร่วมกันเป็นคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดการหารือแนวทางกำหนดหลักเกณฑ์ร่วมกัน 
สร้างความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถนำข้อมูลไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง  
   - นายชลพันธ์  ปิยถาวรอนันต์ เนื่องจากเดิมในรอบ 5 เดือนแรก มีการจัดทำหลักเกณฑ์ฯ 
แล้ว ซึ่งเสนอใหน้ำมาปรับใช้ในรอบ 5 เดือนหลังด้วย 
   - ผู ้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื ่อส ุขภาพ มอบนางนงพะงา ศ ิวาน ุว ัฒน์   
ดำเนินการจัดทำข้อสรุปในประเด็นดังกล่าวว่าเกณฑ์การพิจารณาในรอบ 5 เดือนหลัง จะยึดตามเกณฑ์เดิมของ 
รอบ 5 เดือนแรกหรือไม่ หรือว่าควรปรับปรุงในประเด็นใดให้เหมาะสม หากได้ข้อสรุปแล้วให้นำไปถ่ายทอด 
ให้ผู้ที ่เกี ่ยวข้องทราบ และเน้นย้ำให้มีการกำกับติดตามตัวชี ้ว ัดที ่ต้องใช้ความร่วมมือของบุคลากรในกองฯ  
ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดให้ความสำคัญและควบคุมกำกับให้ชัดเจนหากไม่สามารถควบคุมกำกับติดตามได้รายงานด้วย 
โดยมอบหมายนางสาวรดาธร เชื้อทองดี เป็นผู้รับผิดชอบกำกับติดตามผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
   - นางสาวณัฐนันท์  นวลมีศรี กล่าวถึง ประเด็นพัฒนาศักยภาพของกองฯ กลุ่มอำนวยการ
ไม่ได้มีการจัดทำแผนดังกล่าว และสอบถามทางกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ว่าในปีนี้วางแผนการอบรมอะไรบ้าง/มีใคร 
ที่ต้องไปอบรมเพ่ิมเติม 
   - ผู ้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื ่อสุขภาพ สอบถามเรื ่องพัฒนาศักยภาพหรือ 
การอบรมว่าจะต้องอยู่ในระดับใด ซึ่งคิดว่าควรเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น อบรมเรื่องงานสารบรรณ เพราะเกิดความ
ผิดพลาดบ่อย สิ่งนี้ถือว่าพัฒนาศักยภาพหรือไม ่หรือจะพัฒนาโดยการแค่หาคนเก่งๆ มาเป็นวิทยากร สอนเรื่องต่างๆ 
เช่น ภาษาอังกฤษ หรือเรื่องพัฒนาบุคลิกภาพ หรืออย่างไร  
   - นางสาวณัฐนันท์  นวลมีศรีแผนพัฒนาศักยภาพ หากเชิญวิทยากร อาจต้องมีค่าใช้จ่าย 
ซึ่งยังไม่มีการวางแผนในเรื่องงบประมาณตรงส่วนนี้ 
   - นางสาวธวัลรัตน์  ใหม่ร ัตนไชยชาญ กรณีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน Loop  
ของการดำเนินการของหน่วยงานเราจะต้องหาความต้องการที่จะต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรก่อน โดยลักษณะ
การหาความต้องการอาจจะทำแบบสอบถามเพ่ือสอบถามบุคลากรภายในกองฯ ว่าต้องการพัฒนาศักยภาพอะไรบ้าง 
จากนั้นจะต้องรวบรวมข้อมูลและสรุปออกมาว่าจำนวนบุคลากรกองฯ เรามีความต้องการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะ
ด้านไหนบ้าง จากนั้นทางคณะผู้บริหารจะต้องดูความต้องการของกองฯ ที่มีปัญหา ที่ต้องพัฒนา รวมทั้งรูปแบบ 
ของการพัฒนา อาจจะเป็นลักษณะการทำ KM หรือการให้ความรู้  
   - นายชลพันธ์  ปิยถาวรอนันต์ เสนอว่า เรื ่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ควรเป็น
บทบาทของงานการเจ้าหน้าที่ไม่ใช่กลุ ่มบริหารยุทธศาสตร์ เนื ่องจากกลุ ่มบริหารยุทธศาสตร์มีหน้าที ่หลัก 
ในการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ของกองฯ รวมทั้งรวบรวมงานแผนของแต่ละกลุ่มงาน ไม่ควรลงไปจัดการ 
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ในส่วนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในกองฯ ส่วนในบทบาทหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ที่ศึกษามานั้น มีหน้าที่ 
ในการวางแผนกำลังคน การสรรหา คัดเลือก ศึกษา อบรม ประเมินผล แรงงานสัมพันธ์ และบริหารจัดการศักยภาพ 
ดังนั้นงานการเจ้าหน้าที่ควรจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่การวางแผน ว่าจะทำอะไรบ้าง มีกำหนดการอย่างชัดเจน  
และควรจัดการให้เรียบร้อย หากดำเนินการเสร็จสิ้นให้เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองฯ พิจารณา 
อีกครั้ง 
  - ผู ้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพเห็นด้วยว่า หากมองในภาพรวมของกองฯ  
การกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป็นบทบาทของกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และงานการเจ้าหน้าที่จะมี
บทบาทในเรื่องการสรรหาบุคลากร การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
   

   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

    - ไม่มี -   

    
ปิดประชุม เวลา  11.00 น. 

นางสาวรดาธร  เชื้อทองดี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
    นางนงพะงา  ศิวานุวัฒน์  

                                                                                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ      
                                                                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


