
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งท่ี 6/2564 
วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 

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

 

ผู้มาประชุม 
 1. นายอุดม  อัศวุตมางกุร  ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ (ประธาน) 

2. นางนงพะงา  ศิวานุวัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวพรรณี  พันธ์เสือ    เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
4. นางณัฏฐกา  กิจสมมารถ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
5. นางสาวณัฐนันท์   นวลมีศรี  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
6. นางสาวพัทธ์ธีรา พระราช   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
7. นายชัยรัชต ์  จันทร์ตรี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
8. นางสาวขนิษฐา ระโหฐาน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
9. นางสาวสุธาภรณ ์ ถาวรบูรณทรัพย์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
10. นางสาวสมฤทัย พลยุทธ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11. นางสาวปิยะนุช ฤทธิ์ชารี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12. นางสาวณิชา  คงทวีศักดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
13. นางสาวพรรณี ทับธานี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
14. นายอภิรติ  ชัยวิจิตร   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
15. นางสาวขวัญจิรา นัดประสิทธิ์  นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
16. นางรุ่งนภา  บุญปู่   พนักงานธุรการ ส3  
17. นายฤทธิรงค์  โพธิ์กลางดอน  พนักงานธุรการ ส3 
18. นางสาวจิรัญชญา พารอด   พนักงานธุรการ ส3 
19. นางสาวชญาภา แตงจั่น    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
20. นางสาวกรรณิกา แก่นสาร   เจ้าพนักงานธุรการ 
21. นางสาวรดาธร เชื้อทองดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
22. นายธวัชชัย  ทองบ่อ   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
23. นางสาวรุ่งนภา ดุงสูงเนิน  นักจัดการงานทั่วไป 
24. นางสาวอัญชลี จุฑานนท์   ธุรการ 

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

 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น/ลาพักผ่อน/ ลาป่วย/ลาศึกษาต่อ/ลาคลอดบุตร) 
 1. นายชลพันธ์  ปิยถาวรอนันต์  รองผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
 2. นางนภัสบงกช  ศุภะพิชน์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  

3. นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
 4. นางทับทิม  ศรีวิไล   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
       รก.นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
 5. นายวัชรินทร ์  แสงสัมฤทธิ์ผล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

6. นางสาวธวัลรัตน ์ ใหม่รัตนไชยชาญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
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7. นายวสันต ์  อุนานันท์   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
9. นางสาวภิมณณัฏฐ์ พงษ์เกษตรการ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
8. นางสาวปทุมรัตน์ สามารถ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
9. นางสาวศิรินญา วัลภา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
10. นายสันสนะ  ณรงค์อินทร์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
11. นางสาวบุษยา ภูฆัง   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
12. นายธวัชชัย  แคใหญ่   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  
13. นายชวพล  หัชลีฬหา  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
14. นายเศวต  เซีย่งลี่   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
15. นายรังสิต  ศรีพรหม  นักจัดการงานทั่วไป 
16. นางสาวนูรอารีนี บูงอ   นักจัดการงานทั่วไป 

 17. นายพิเชษฐ์  นกบิน   ผู้รับจ้างขับรถและด้านคลังพัสดุ  
18. นายพงษ์พันธ์  สมบูรณ์ทรัพย์  ผู้รับจ้างขับรถยนต์ 
19. นางสาวนฤมล กิ่งแล   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  
20. นายสมภพ  จันทะดวง  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  
21. นางสาววัชราภรณ์ เถาว์แล   นักวิชาการสาธารณสุข 
22. นางสาวศิรประภา กิจนิเทศ   ผู้ช่วยนักวิจัย 

 

เริ่มประชุม เวลา  13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   นายอุดม อัศว ุตมางกุร ผ ู ้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื ่อส ุขภาพ ประธาน        
การประชุมฯ กล่าวถึงโครงการก้าวท้าใจ งานก้าวท้าใจ ss3 ซึ่งแคมเปญใน ss3 คือ พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร  
ซึ่งในระบบจะมีรูปแบบการออกกำลังกายที่หลากหลาย สามารถเลือกรูปแบบการออกกำลังกายได้ นอกจากการออก
กำลังกายยังมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างอื่นอีก เช่น การทดลองมะเร็งเต้านม และมะเร็งเต้านมยังเป็นสาเหตุ
การเสียชีวิตระดับต้นๆ ของหญิงไทย คู่กันกับมะเร็งปากมดลูก สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือมะเร็งเต้านม หากตรวจ 
เจอระยะแรกโอกาสหายสูงถึง 95% ซึ่งส่วนใหญ่คนเข้าไม่ถึงความรู้และเครื่องมือ เพราะฉะนั้นโครงการก้าวท้าใจ
จัดทำเพ่ือให้คนเข้าถึงเครื่องมือและตรวจเช็คมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดตั้งกลุ่มภายในกองฯ 
เพื่อตั้งเป้าหมายว่า 100 วัน บุคลากรภายในกองฯ ให้ความร่วมมือในการตั้งเป้าหมาย 100 วัน จะต้องทำได้ 
กี่กิโลเมตร  
   เรื่องจากการประชุมกับท่านอธิบดีที่ผ่านมา ได้ให้ความสำคัญ แผนการส่งเสริมกิจกรรม 
ทางกาย พ.ศ. 2561-2573 เป็นแผนระดับ 3 ตามมติครม. และเป็น 1 ใน 7 แผนของกรมอนามัย ซึ่งเป็นตัวบ่งบอก
ว่าทำไมต้องมีกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เพราะกองฯ เป็นตัวขับเคลื่อนระดับประเทศด้านกิจกรรมทางกาย 
การขับเคลื่อนด้วยระบบสนับสนุน 5 ระบบ มีการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่าย และ GAPPA มีแผนปฏิบัติการ
ระดับโลก ส่งเสริมเรื่องออกกำลังกายแต่ยังไม่เพียงพอทำให้ต้องเพิ่มการมีกิจกรรมทางกาย และมีแผนดำเนินการ
ระดับโลก พ.ศ. 2561-2573 GAPPA จะวาง load map ในการขับเคลื่อนร่วมกันในภูมิภาค และประเทศไทยจะ
ขับคเลื่อน GAPPA ควรมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น กฎหมาย ความร่วมมือ องค์กรภาครัฐและเอกชน งบประมาณ 
ซึ่งมี 2 ประเทศให้เป็นต้นแบบในการทำ calories report  คือ ประเทศไทยและประเทศอินเดีย ประเทศไทยได้รับ
เกียรติในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายและเป็นต้นแบบของ SEARO 
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   กองกิจกรามทางกายเพื ่อส ุขภาพเป็น Focal point ระดับประเทศ เพราะฉะนั้น 
ในด้านวิชาการคำแนะนำของกิจกรรมทางกายเพียงพอ ผู้ใหญ่ควรมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ 150 นาที/สัปดาห์  
ทำน้อยก็ยังดีกว่าไม่ทำ ยิ่งทำมากยิ่งดี เพื่อป้องกันการเกิดโรค NCD ซึ่ง UN บอกว่า NCD เป็นหายนะของโลก  
ต้องสร ้างหนทาง ออกกำลังกายเป็นสำคัญและกิจกรรมทางกายเพียงพอที ่จะไม่ทำให้ป ่วยเป ็นว ิธ ีการ  
ป้องกัน และการส่งเสริมให้ดีกว่าเดิมต้องมากกว่า 150 นาที/สัปดาห์ ซึ่งทำให้คำแนะนำของการออกกำลังกายเป็น 
150-300 นาที/สัปดาห์ เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายควรมากขึ้นอย่างเหมาะสม คำแนะนำพูดถึงบุคคลทั่ว ๆ ไป 
แต่ 3 กลุ่มท่ีให้ความสนใจน้อย คือ 

1. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด เพราะฉะนั้นต้องให้ความรู้ ในการจัดกิจกรรมและโอกาสกับ
กลุ่มนี้มากขึ้น  

2. กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ต้องออกแบบการจัดกิจกรรม โอกาสให้กับผู้ป่วยเรื้อรัง เพราะกลุ่มนี้จะได้ 
benefit อย่างมาก ทำให้ลดภาวะแทรกซ้อน ลดค่าใช้จ่าย  

3. กลุ่มคนพิการ ต้องออกแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม 
ซ่ึงทั้ง 3 กลุ่มนี้ ถ้าเก่ียวข้องกับกลุ่มงานใดให้นำไปขับเคลื่อนเพ่ิมเป็นพิเศษ และโครงการก้าวท้าใจ 

ได้ประชาสัมพันธ์เพิ่ม 3 กลุ่ม และจะมีคลิปในการให้ความรู้ใน 3 กลุ่ม และอีกอันหนึ่งที่สำคัญ ท่านอธิบดีได้
มอบหมายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ให้ทำเรื่อง MOU กับ 3 องค์กรหลักๆ คือ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
กรมพละศึกษา กรมอนามัย เพ่ือลดการทับซ้อนงานกัน และวางแนวทางในการขับเคลื่อนงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ  
1. ให้บุคลากรกองฯ ทุกท่านใส่เสื้อมหกรรมการวิ่งก้าวท้าใจ ss3 ทุกวัน

พฤหัสบดี เพ่ือเป็นการโปรโมทโครงการก้าวท้าใจ ss3 
2. ให้บุคลากรกองฯ ทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจ ss3 

ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น.  
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2564 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  
   รับรองรายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ครั้งที่ 5/2564  

ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 งบประมาณกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  นางสาวพรรณี  พันธ์เส ือ เจ ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ 2 มีนาคมค 2564 โดยภาพรวมกองฯ ได้รับงบประมาณ 
ทั้งสิ ้น 18,574,774 บาท เบิกจ่ายแล้ว 5,464,603.64 บาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย 29.42 สำหรับรายโครงการ  
ผู้อำนวยการเร่งรัดติดตามงบประมาณซึ่งได้รายงานและแจ้งวาระการติดตามในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองฯ  
 

มติที่ประชุม ประธานการประช ุม มอบหมายให้คณะกรรมการบร ิหารกองฯ  
รีบดำเนินการเขียนโครงการเพื่อเตรียมขออนุมัติโครงการในรอบ 2 เมื่อได้รับงบประมาณมาท่ีกองฯ 



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

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จัดจ้างทำวิดีทัศน์การสอนหลักสูตร
ผู้อำนวยการเล่น (play worker) 1 งาน  

จัดจ้างทำวิดีทัศน์การสอนหลักสูตรผู้อำนวยการเล่น (play worker) 
1 งาน มี 8 คลิปวิดีทัศน์ ดังนี้ 
1. การเล่นพัฒนาการเพ่ือส่งเสริมตามช่วงวัย 
https://youtu.be/da2GU6E9pro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://youtu.be/da2GU6E9pro


2 
 

 
 

ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เทคนิคการจัดท่าพ้ืนที่เล่นสำหรับเด็ก 
https://youtu.be/f_RAOrUw0W0 

 

 

 

 

 

 

3. รูปแบบการเล่นอิสระ 
https://youtu.be/id8rpHMs4r4 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/f_RAOrUw0W0
https://youtu.be/id8rpHMs4r4


3 
 

 
 

 
ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

  4. ผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) 
https://youtu.be/Q66hN8Ycysg 
 

 

 

 

 

 
5. การเล่นอิสระและคุณค่าของการเล่น 
https://youtu.be/n9YmPyqB1g8 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

https://youtu.be/Q66hN8Ycysg
https://youtu.be/n9YmPyqB1g8


4 
 

 
 

 
ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

  6. เล่นตามช่วงวัย 
https://youtu.be/-n0ln8lpx60 
 

 

 

 

 

 

7. ความสำคญัและประโยชน์ของการเล่น โดยใชท้ฤษฎี Loose parts 
https://youtu.be/Y6xtAXQWTcc 
 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/-n0ln8lpx60
https://youtu.be/Y6xtAXQWTcc


5 
 

 
 

 
ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

  

 

8. เรียนรู้ธรรมชาติและความต้องการของเด็ก 
https://youtu.be/RRh8IlGxLII 
 

 

 

 

 

 

- นายวัชรินทร์ แสงสมัฤทธ์ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/RRh8IlGxLII
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 2. จัดงานมหกรรมขับเคลื่อนต้นแบบ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและชุมชน 
“เล่นเปลี่ยนโลก” 1 ครั้ง 

งานมหกรรมขับเคลื่อนต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและชุมชน 
“เล่นเปลี่ยนโลก” วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ลานจอดรถ 
อาคาร 5 กรมอนามัย 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/ondqL9GJT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- นายวัชรินทร์ แสงสมัฤทธ์ิ 

https://moph.cc/ondqL9GJT


7 
 

 
 

        
ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/9e7IFHslF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://moph.cc/9e7IFHslF
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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 

การติดตามและประเมินองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศและองค์กรรอบรู้
สุขภาพ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน 
แข็งแรง IQ EQ ดี ได้ดำเนินการเสร็จสิ ้นแล้ว ผลการดำเนินงาน 
พบว่า องค์กรที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายจน
เกิดผลประจักษ์ และสามารถจัดการปัญหาเด็กอ้วน เด็กเตี้ย เด็ก
ผอม และเด็กไม่แข็งแรงได้ มีจำนวนทั้งสิ้น 97 แห่ง ประกอบด้วย 
     - รางวัลองค์กรที ่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ(Best Practice : BP) 
จำนวน 73 แห่ง 
     - รางวัลองค์กรรอบรู ้สุขภาพ (Health Literate Orgazation : 
HLO) จำนวน 24 แห่ง ซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าว ครอบคลุม 4
ภูมิภาค ดังนี ้

1) ภาคเหนือ จำนวน 26 แห่ง 
2) ภาคกลาง จำนวน 18 แห่ง 
3) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จำนวน 49 แห่ง 

ภาคใต้ จำนวน 4 แห่ง 
 

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

  หลักฐานประกอบกิจกรรมการดำเนินงาน: ติดตามและประเมิน
องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศและองค์กรรอบรู้สุขภาพ 
ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง 
IQ EQ ดี 
 - เอกสารขอประกาศผลรางวัลองค์กรรอบรู้สุขภาพและ
องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ด้านการส่งเสริม  กิจกรรมทางกายเพื่อ
เด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี จำนวนทั้งสิ้น 97 แห่ง  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/UGRWAQbqj 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://moph.cc/UGRWAQbqj
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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” 

1. ได้เปิดตัวมหกรรมการส่งเสรมิการออกกำลังกายระดับชาติ 
“ก้าวท้าใจ Season  3” วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคาร
สวนกีฬากระทรวงสาธารณสุข  
จังหวัดนนทบุร ี
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/xN2VI8W4J 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. อยู่ระหว่างการประชาสมัพันธ์  
จัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วม  
“ก้าวท้าใจ Season  3” 

หมายเหตุ : มีการปรับกิจกรรมและ
งบประมาณโครงฯ  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/oSJQxF6Db 
 
 

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี
กิจกรรมทางกายวัยทำงาน 

 

https://moph.cc/xN2VI8W4J
https://moph.cc/oSJQxF6Db
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 1. ประชุมคณะกรรมกาขับเคลื่อนนโยบาย
ส่งเสริมการออกกำลังกาย  
ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2564 
เวลา 08.30 – 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 
ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
ส่งเสริมการออกกำลังกาย  
ครั้งที่ 2/2564  วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 
2564 เวลา 13.30 – 16.3 น.  
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 
ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1. ได้แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 
2. ได้แนวทางการบริหารจัดการแต้มสุขภาพ (Health Point) 
3. ได้แนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 
4. ได้แนวทางการดำเนินงานสมาคมกา้วท้าใจ 
5. ได้ตัวอย่าง Application ก้าวท้าใจ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
 https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%
402564/138/256402KPI1384.pdf  

  

 

  

1. ประชุมคณะอนุกรรมขับเคลื่อน 
ภาคีเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ 
ครั้งท่ี 1/2564  วันพุธท่ี 13 มกราคม 
2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ช้ัน 2     
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1. ได้แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 
1.1 พิจารณารูปแบบ กำหนดรูปแบบส่งเสริมการออกกำลังกาย 
และสื่อสาร ประชาสมัพันธ์ กิจกรรม 
ก้าวท้าใจ Season 3 
1.2 ได้รูปแบบเปดิตัวกิจกรรม “กา้วท้าใจ Season 3” 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymc
e/KPI%402564/138/256402KPI1382.pdf 

  

 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/138/256402KPI1384.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/138/256402KPI1384.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/138/256402KPI1384.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/138/256402KPI1382.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/138/256402KPI1382.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/138/256402KPI1382.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

   

 

 

 

 

 

 

  

1. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการแตม้สุขภาพ (Health point)
ครั้งท่ี 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 
2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.           
ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 
1 ช้ัน 1 กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

1. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการหลักเกณฑ์แต้มสุขภาพ 
(Health Point)  สำหรับการดำเนินงานส่งเสรมิการออกกำลังกาย  
1.1 ร่างรูปแบบแนวทางการบริหารจัดการหลักเกณฑ์แต้มสุขภาพ 
(Health Point)  สำหรับการดำเนินงานส่งเสรมิการออกกำลังกาย 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ  
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymc
e/KPI%402564/138/256402KPI1381.pdf 

  

 
 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/138/256402KPI1381.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/138/256402KPI1381.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/138/256402KPI1381.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

ประชุมตดิตามการดำเนินงานโครงการก้าวท้าใจ 
"Season 3"  จำนวน 11 ครั้ง 
- คร้ังท่ี 1 วันท่ี 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 - 
15.30 น. ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ อาคาร 7 ช้ัน 7 กองกิจกรรมทางกาย 
เพื่อสุขภาพ กรมอนามัย 
- คร้ังท่ี 2 วันท่ี 7 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 
15.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 1 ช้ัน 2 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

1. การติดตามการดำเนินงานโครงการก้าวท้าใจ 
“Season 3” 
2. แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ 
Season 3 การกำหนดแนวทางการบริหาร
จัดการหลักเกณฑ์แตม้สุขภาพ (Health Point) 
สำหรับการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกาย
3. วางแผนการดำเนินงานระบบดจิิทัล
แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ Season 3  
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 - คร้ังท่ี 3 วันท่ี 14 มกราคม 2564 เวลา 09.30 - 
15.30 น. ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกาย 
เพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ช้ัน 7 กองกิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพ กรมอนามัย 
- คร้ังท่ี 4 วันท่ี 22 มกราคม 2564 เวลา 09.30 - 
15.30 น. ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ อาคาร 7 ช้ัน 7 กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัย 
- ครั้งที่ 5 วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 16.30 
น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1    ชั้น 2 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ครั้งที่ 6 วันท่ี 26 มกราคม 2564 เวลา 09.30 - 14.00 
น. ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมอนามัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรม
อนามัย 
- ครั้งที่ 7 วันท่ี 27 มกราคม 2564เวลา 09.30 - 14.00 
น. ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกาย 
เพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย 
- ครั้งที่ 8 วันท่ี 28 มกราคม 2564 เวลา 09.30 – 14.00 
น. ณ ห้องประชุม3C กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย 
- ครั้งที่ 9 วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 - 16.00 
น. ณ ห้องรับรอง อาคาร 1 ชั้น 5  สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
       

4. วางแผนการประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ 
Season 3 
5. วางแผนการเปิดตัวโครงการก้าวท้าใจ 
Season 3 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419f
dd6071/tinymce/KPI%402564/138/25640
2KPI1383.pdf 

 

 

 

 

 
1. การติดตามการดำเนินงานโครงการ 
ก้าวท้าใจ “Season 3” 
2. แนวทางการดำเนินงานกิจกรรม 
ก้าวท้าใจ Season 3  
 

  

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/138/256402KPI1383.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/138/256402KPI1383.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/138/256402KPI1383.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/138/256402KPI1383.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 - ครั้งที่ 10 วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 
14.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ อาคาร ๗ ชั้น ๒  กรมอนามัย- - ครั้งท่ี 
11 วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ 
ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกาย 
เพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัย 
- คร้ังท่ี 11 วันท่ี 4 กุมภาพันธ ์2564 เวลา 09.00 - 
14.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกาย 
เพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ช้ัน 7 กองกิจกรรมทางกาย 
เพื่อสุขภาพ กรมอนามัย  
- คร้ังท่ี 12 วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 
16.30 น. ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกาย 
เพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ช้ัน 7 กองกิจกรรมทางกาย 
เพื่อสุขภาพ กรมอนามัย 

การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ
หลักเกณฑ์แตม้สุขภาพ (Health Point) สำหรับ
การดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกาย 
3. วางแผนการดำเนินงานระบบดจิิทัล
แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ Season 3  
4. วางแผนการประชาสัมพันธ์โครงการ 
ก้าวท้าใจ Season 3 
5. วางแผนการเปิดตัวโครงการก้าวท้าใจ 
Season 3 
6. วางแผนการแจกของรางวัลที่สนับสนุน 
จากบริษัท และให้มีการบรูณาการ 
ของรางวัล ลงในระบบก้าวท้าใจ 

  

การบริหารงานลงทะเบยีนและบรหิารจัดการข้อมูล
ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทางวิธี
อิเล็กทรอนิกส ์

1. อยู่ระหว่างการบริหารงานลงทะเบียนและ
บริหารจดัการข้อมลูส่งเสรมิการออกกำลัง
กายเพื่อสุขภาพทางวิธีอิเล็กทรอนิกส ์

2. มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสนับสนุนการ
ดำเนินงานก้าวท้าใจ Season 3 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/ho2pUk8wu 

 

  

 

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

   
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ  
10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกาย 
เพื่อสุขภาพ 1,519,106 บัญชี 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/76CK7A2t2 
 
 

  

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัย
แวดล้อมท่ีส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน ประจำปีเดือน
กุมภาพันธ ์2564 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และ
ปัจจัยแวดล้อมท่ีส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน 
ประจำปเีดือนกุมภาพันธ์ 2564 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/nok3F0KKd 
 

  

 
 
 

https://moph.cc/76CK7A2t2
https://moph.cc/nok3F0KKd
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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 1,519,106 บัญชี 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/76CK7A2t2 
 

 
 
 

หมายเหตุ : มีการปรับกิจกรรมและ
งบประมาณโครงฯ  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/oSJQxF6Db 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี
กิจกรรมทางกายวัยทำงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://moph.cc/ho2pUk8wu
https://moph.cc/76CK7A2t2
https://moph.cc/oSJQxF6Db
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 
 

ประชุมตดิตามการดำเนินงานโครงการ 
ก้าวท้าใจ "Season 3"  จำนวน  4 ครั้ง 
- คร้ังท่ี 9 วันท่ี 2 กุมภาพันธ ์2564 เวลา 14.00 - 
16.00 น. ณ ห้องรับรอง อาคาร 1 ช้ัน 5   
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

- คร้ังท่ี 10 วันท่ี 1 กุมภาพันธ ์2564 เวลา 09.00 - 
14.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
สำนักส่งเสรมิสุขภาพ อาคาร ๗ ช้ัน ๒  กรมอนามัย 

- คร้ังท่ี 11 วันท่ี 4 กุมภาพันธ ์2564 เวลา 09.00 - 
14.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกาย 
เพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ช้ัน 7 กองกิจกรรมทางกาย 
เพื่อสุขภาพ กรมอนามัย 
- คร้ังท่ี 12 วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 
16.30 น. ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกาย 
เพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ช้ัน 7 กองกิจกรรมทางกาย 
เพื่อสุขภาพ กรมอนามัย 

 

1. การติดตามการดำเนินงานโครงการ 
ก้าวท้าใจ “Season 3” 
2. แนวทางการดำเนินงานกิจกรรม 
ก้าวท้าใจ Season 3 การกำหนดแนวทางการ
บริหารจดัการหลักเกณฑ์แต้มสุขภาพ (Health 
Point) สำหรับการดำเนินงานส่งเสริม 
การออกกำลังกาย 
3. วางแผนการดำเนินงานระบบดจิิทัล
แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ Season 3  
4. วางแผนการประชาสัมพันธ์โครงการ 
ก้าวท้าใจ Season 3 
5. วางแผนการเปิดตัวโครงการก้าวท้าใจ 
Season 3 
6. วางแผนการแจกของรางวัลที่สนับสนุน 
จากบริษัท และให้มีการบรูณาการ 
ของรางวัล ลงในระบบก้าวท้าใจ 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

การประชาสัมพันธ์ และเปิดตัว มหกรรมการส่งเสรมิ
การออกกำลังกายระดับชาติ  
“ก้าวท้าใจ Season  3” 

 
 
 
 
 

1. ได้เปิดตัวมหกรรมการส่งเสรมิ 
การออกกำลังกายระดับชาติ “ก้าวท้าใจ 
Season  3” วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564  
ณ อาคารสวนกีฬากระทรวงสาธารณสุข  
จังหวัดนนทบุร ี
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/xN2VI8W4J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. อยู่ระหว่างการประชาสมัพันธ์  
จัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วม  
“ก้าวท้าใจ Season  3” 

 

https://moph.cc/xN2VI8W4J
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวช้ีวัด 1.21 ร้อยละของ
ประชากรสูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ 

 

1.จัดคลิปวีดีทัศน์ถ่ายทอดความรู้ สร้างความตระหนัก
การสร้างเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายออกกำลัง
กาย และการนอน สำหรับผู้สูงอายุ  
(งบประมาณ 100,000 บาท) 

- จัดทำเนื้อหา และออกแบบการนำเสนอ 
- จัดทำรายละเอียดการจ้างการจดัทำคลิปวีดีทัศน์
ถ่ายทอดความรู้ สร้างความตระหนักการสรา้งเสริม  
สุขภาพด้วยกจิกรรมทางกายฯ และคลิปวีดิทัศน์
โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อป้องกันภาวะการหก
ล้มในผูสู้งอาย ุ
- ดำเนินการจัดจ้างการจัดทำคลิปวีดีทัศน์ฯ  
- คลิปดำเนินการเสร็จเรีบยร้อยแล้ว แต่ย ังอยู่
ระหว่างดำเนินการอัพโหลดลงเว็บไซต์ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ หน้า 2 
https://moph.cc/rhZ9A-QRJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
1.จัดทำคลิปวีดีทัศน์ถ่ายทอดความรู้ 
สร้างความตระหนักการสร้างเสรมิ
สุขภาพด้วยกจิกรรมทางกาย 
ออกกำลังกายและการ  นอนหลับ
สำหรับผู้สูงอายุ และคลิปวีดิทัศน์
โปรแกรมการออกกำลังกาย 
เพื่อป้องกันภาวะการหกล้มใน
ผู้สูงอาย ุดำเนินการไดล้่าช้า 
2.ดำเนินกิจกรรมตา่งๆในโครงการฯ
ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนท่ีกำหนดไว้ 
ทำให้ไม่สามารถดำเนินงาน
สนับสนุนเครื่องมือ องค์ความรู้  
ในการขับเคลื่อนงานการส่งเสริม
ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงคด์้านการมีกิจกรรมทางกาย
ระดับปานกลางที่เพียงพอ ให้กับ
ศูนย์อนามัยที่1-12 และสถาบัน
พัฒนาสุขภาวะเขตเมืองไม่เป็นไป
ตามกำหนด และไมส่อดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานระดบั
พื้นที ่

1.นายชัยรัชต์ จันทร์ตร ี
2.นางสาวพรรณี ทับธานี 
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี
กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ  

 

https://moph.cc/rhZ9A-QRJ
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 2.จัดทำคลิปวิดีทัศน์โปรแกรมการออกกำลังกาย 
เพื่อป้องกันภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ  
(งบประมาณ 40,000 บาท) 

- จัดทำเนื้อหา และออกแบบบทโทรทัศน ์
- จัดทำรายละเอียดการจ้างการจดัทำคลิปวีดีทัศน์ 
- คลิปดำเนินการเสร็จเรีบยร้อยแล้ว แต่ยังอยู่
ระหว่างดำเนินการอัพโหลดลงเว็บไซต ์
หลักฐานตาม Link ที่แนบ หน้า 2  
https://moph.cc/rhZ9A-QRJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

https://moph.cc/rhZ9A-QRJ
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 3. จัดทำโปสเตอร์การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุที่
บ้านภายใต้สถาณการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVOD-19) “สูงวัย FIT ติดบ้าน 
ต้านCOVID-19” (งบประมาณ 130,000 บาท) 

- จัดทำเนื ้อหา และออกแบบโปสเตอร์การออก 
กำลังกายสำหรับผู้สูงอายุที่บ้านภายใต้สถาณการณ์
การแพร่ระบาดโรคติดเชื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
- จัดทำรายละเอียดการจ้าง 
- คลิปดำเนินการเสร็จเรีบยร้อยแล้ว แต่ยังอยู่
ระหว่างดำเนินการอัพโหลดลงเว็บไซต ์
หลักฐานตาม Link ที่แนบ หน้า 1  
https://moph.cc/rhZ9A-QRJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

https://moph.cc/rhZ9A-QRJ
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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. ประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน วันพุธท่ี 24 
กุมภาพันธ์ 2564  
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  
ครั้งท่ี 1 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/CVvZ4cqPH 

 

 

 

 

 

 

 ผู้ตรวจสอบภายในประจำ
หน่วยงาน/กลุม่
อำนวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://moph.cc/CVvZ4cqPH
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 2. จัดทำมาตรฐาน/แนวทางการปฏิบัติ SOP หรือ Flow 

Chart กระบวนงานท่ีสำคญัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

- ผังกระบวนการ (Work Flow) 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/7qE_jUS09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้ตรวจสอบภายในประจำ
หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://moph.cc/7qE_jUS09
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 3. เผยแพร่มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงาน SOP 
หรือ Flow Chart กระบวนงานท่ีปรับปรุงในเว็บไซต์
หน่วยงาน/ที่ประชุมกอง 

- เผยแพร่วิธีการจัดซื้อจดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บนเว็บไซต์กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/LAzHtFoho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เผยแพร่กระบวนการศึกษาวิจยับนเว็บไซต ์
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/meipGSucW 
 
 
 
 

 

 

 กลุ่มอำนวยการ 

 

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

  - เผยแพร่กระบวนการประชุมสมัมนาบนเว็บไซต์
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/JYE8qcqg6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มอำนวยการ 

 

https://moph.cc/JYE8qcqg6
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    ตัวช้ีวัด    กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน      ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข  ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
ตัวชี้วัด 2.1.2  
ระดับความสำเร็จ
ของการบริหาร
ความเสี่ยง
โครงการสำคัญ 
ตามแผนปฏิบัติ
การระดับ
หน่วยงาน 
 

1. ปรับรูปแบบการดำเนินงาน โดย
การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 

 

ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วความเสี่ยงหมดไป 
โดยได้มีการจัดประชุมคณะทำงานก้าวท้าใจ Season 3  
เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ผ่านระบบ Teleconference 
(ZOOM) ในการปรับรูปแบบการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย  
ด้วยวิธีการ คือ 
   1. การทำ information operation ด้วยการประชาสัมพันธ์สมาชิก
เดิมไปชวนสมาชิกใหม่เพื่อให้มาสมัครก้าวท้าใจ  
   2. ทำสื่อรูปแบบท่ีเหมาะสม เพือ่ให้เกิดแรงกระตุ้นสูงขึ้น โดยผ่าน
ช่องทางดังนี้ 
     2.1 บน line ก้าวท้าใจในหน้าจอแรกในส่วนท่ีเป็นพื้นที่ว่าง 
     2.2 บน social media มีโพสต์ประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมการสมัครแล้วมรีางวัล และยิ่งบอกต่อยิ่งได้รางวลั 
     2.3 บน ground war โดยส่งผ่านให้ สบส. (ผ่าน line  
อสม.) สสจ. ศูนย์อนามยั อปท. ศธ. และหน่วยตา่งๆ 
  3. ให้มกีารจัดกิจกรรมใน Facebook Page แจกของรางวัลกระตุน้
สมาชิกก้าวท้าใจ  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/
KPI212/25640221206.pdf 
 
 
 
 
  

ปัญหา 
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายให้ความสำคัญ 
ในการเข้าร่วมกิจกรรมน้อย 
 
แนวทางการแก้ไข 
จัดประชุมคณะทำงานก้าวท้าใจ Season 3  
เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564  
ผ่านระบบ Teleconference (ZOOM) ในการ
ปรับรูปแบบการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ให้
ครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มอำนวยการและ 
กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร ์

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI212/25640221206.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI212/25640221206.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI212/25640221206.pdf
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    ตัวช้ีวัด    กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน      ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข  ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 2. มีการประชุมติดตามงานเป็น
ระยะ 

ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วความเสี่ยงหมดไป 
โดยได้มีการจัดประชุมคณะทำงานก้าวท้าใจ Season 3  
เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ผ่านระบบ Teleconference 
(ZOOM) เพื่อติดตามงานและแกไ้ขปัญหาระบบฐานข้อมูล 
ให้สามารถใช้งานได้อย่างเสถยีรและมีประสิทธิภาพ  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI
2564/KPI212/25640221206.pdf 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ปัญหา 
เนื่องจากระบบฐานข้อมลูไม่เสถียร 
 
แนวทางการแก้ไข 
จัดประชุมคณะทำงานก้าวท้าใจ Season 3  
เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564  
ผ่านระบบ Teleconference (ZOOM) ในการ
ปรับรูปแบบการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ให้
ครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มอำนวยการและ 
กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร ์

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI212/25640221206.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI212/25640221206.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI212/25640221206.pdf
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       ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 3. มีแผนการดำเนินงาน 
ที่ชัดเจนมีการควบคุมตดิตามเป็น
ระยะ 

 
 

 

ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วความเสี่ยงหมดไป 
เนื่องจากได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว  
โดยมีการทำสัญญา เลขที่ 6/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
 https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI
2564/KPI212/25640221208.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แนวทางการแก้ไข 
ได้มีการดำเนินการทำสัญญาจัดซือ้จัดจ้างให้
เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด 

กลุ่มอำนวยการและ 
กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร ์

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI212/25640221208.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI212/25640221208.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI212/25640221208.pdf
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       ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 4. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุม
ในสอดคล้องกับสถานการณ ์

 
 

 

ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วความเสี่ยงหมดไป 
เนื่องจากปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การทำงาน เป็น Work from home และมาตรการเหลื่อมเวลาการ
ทำงาน จึงทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
และหากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ถึง กึ่งหนึ่งของการประชุม จะทำให้ไม่
สามารถลงมติการประชุม รวมถึงไม่สามารถเบิกค่าเบี้ยประชุมได้ ส่งผล
ให้การเบิกจ่ายไมเ่ป็นไปตามแผนที่กำหนด จึงยังคงมีความเสี่ยงอยู่ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI
2564/KPI212/25640221206.pdf 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ปัญหา 
เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนท่ีกำหนด 
 
 

กลุ่มอำนวยการและ 
กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร ์

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI212/25640221206.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI212/25640221206.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI212/25640221206.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวชี้วัด 2.2 
ระดับความสำเร็จ 
ของการพัฒนา 
องค์กรแห่งความสุข 
ที่มีคุณภาพ 

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

กิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day 
(ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) 
คร้ังท่ี 4 วันที่ 18 ก.พ. 64 (ดำเนินการเสร็จสิ้นเรยีบร้อยแล้ว) 
คร้ังท่ี 5 วันที่ 18 มี.ค. 64 (อยู่ระหว่างการดำเนินการ) 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 

1. รายงานการประชุมคณะทำงานตัวช้ีวัด 2.2 ครั้งท่ี 2/2564 
https://moph.cc/AzJFLSvPO 
2. หลักฐานกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day 5ส 

       https://moph.cc/kMH3eYiju 

 6 กลุ่มงาน 
กลุ่มอำนวยการ 
กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร ์
กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก 
กลุ่มพัฒนาฯวัยเรียนวัยรุ่น 
กลุ่มพัฒนาฯวัยทำงาน 
กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอาย 
 

 กิจกรรมที่ 2 มีชีวิตชีวากับสมดลุ
ชีวิตการแข่งขันเทเบิลเทนนสิ 
Dopah โอเพ่นคัพ 2020 

(ดำเนินการเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว) 
     กิจกรรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส Dopah โอเพ่นคัพ 2020 ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 64  
     เมื่อวันท่ี 3 มี.ค. 64 หลังจากท่ีเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมดังกล่าว ผอ.
กองฯ ได้มอบรางวลัให้กับนักกีฬา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร
ในกองฯ ที่ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันเทเบิลเทนนสิ Dopah โอเพ่นคัพ 
2020 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 

1. รายงานการประชุมคณะทำงานตัวช้ีวัด 2.2 ครั้งท่ี 2/2564 
    https://moph.cc/AzJFLSvPO 

        2. หลักฐานกิจกรรมมีชีวิตชีวากับสมดลุชีวิตการแข่งขันเทเบลิ
เทนนิส Dopah โอเพ่นคัพ 2020 

https://moph.cc/g95235RF_ 
 

 กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก 

 กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ การ

กิจกรรมจะอยู่จัดขึ้นในรอบ 5 เดอืนหลัง 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 

• รายงานการประชุมคณะทำงานตัวช้ีวัด 2.2 ครั้งท่ี 2/2564 

 กลุ่มอำนวยการ 

https://moph.cc/AzJFLSvPO
https://moph.cc/kMH3eYiju
https://moph.cc/AzJFLSvPO
https://moph.cc/g95235RF_
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ขับเคลื่อนองค์กรสูค่วามสำเรจ็ ปี 
2564 

    https://moph.cc/AzJFLSvPO 
 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมก้าวท้าใจ 
Season 3  

เปิดตัวกิจกรรม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 
     เข้าร่วมการเปิดตัวของกิจกรรรม ก้าวท้าใจ Season 3 100 วัน 
100 กิโลเมตร โดยกิจกรรมนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีแนวคิดเพื่อส่งเสริม
การมีกิจจกรรมทางกายใหส้อดคลอ้งกับชีวิต มุ่งเน้นการออกกำลังกาย
ด้วยการใช้เทคโนโลยรีูปแบบใหมผ่่านแอพลิเคช่ัน โดยการสะสมแตม้ 
เพื่อลุ้นรับรางวัล  
     บุคลากรในกองฯ ได้ลงทะเบยีนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว 
จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 

1. รายงานการประชุมคณะทำงานตัวช้ีวัด 2.2 ครั้งท่ี 2/2564 
    https://moph.cc/AzJFLSvPO 
 
2. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 100 

วัน 100 กิโลเมตร     
    https://moph.cc/zVSorHyZx 

 

 กลุ่มพัฒนาฯวัยทำงาน 

 กิจกรรมที่ 5 การเข้ารับการตรวจ
สุขภาพของบุคลากรทุกคนใน
หน่วยงาน 

กิจกรรมจะอยู่จัดขึ้นในรอบ 5 เดอืนหลัง 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 

• รายงานการประชุมคณะทำงานตัวช้ีวัด 2.2 ครั้งท่ี 2/2564 
    https://moph.cc/AzJFLSvPO 

 

 กลุ่มอำนวยการ 

 กิจกรรมที่ 6 การเข้ารับการประเมิน 
BMI 

(ดำเนินการเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว) 
วิเคราะห์ข้อมูล BMI ของบุคลากรในกองฯ 
คร้ังท่ี 2 บุคลากรของกองฯ ได้ดำเนินการเข้ารับการตรวจ Inbody 
เรียบร้อยแล้ว และนำข้อมลูที่ไดม้าวิเคราะห์เพื่อหาค่า BMI  

 กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอาย ุ

https://moph.cc/AzJFLSvPO
https://moph.cc/AzJFLSvPO
https://moph.cc/zVSorHyZx
https://moph.cc/AzJFLSvPO
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จากการตรวจวัด Inbody เพื่อตรวจค่า BMI จำนวน 39 คน รอบ 5 
เดือนแรก (ตลุาคม 63 - กุมภาพันธ์ 64)  
     คร้ังท่ี 1 (เดือนธันวาคม 2563) BMI ปกติ จำนวน 18 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 46.15   
     คร้ังท่ี 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  BMI ปกติ จำนวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 43.59   
ดังนั้นบุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพมี % ของค่าดัชนีมวล
กาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติลดลง เทา่กับ 2.56 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 

1. รายงานการประชุมคณะทำงานตัวช้ีวัด 2.2 ครั้งท่ี 2/2564 
    https://moph.cc/AzJFLSvPO 
 
2. หลักฐานแสดงผลการวิเคราะห ์BMI ครั้งท่ี 2 (รอบ 5 เดือน

แรก) ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
    https://moph.cc/Pkj_lOc6S 

 
 กิจกรรมที่ 7 การประเมินความ

เสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจ 
และหลอดเลือดของบุคลากรอายุ 
35 ปี ขึ้นไป ด้วยโปรแกรม 
https://www.rama.mahidol.ac
.th/ 
cardio_vascular_risk/thai_cv_
risk_score/ 

(ดำเนินการเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว) 
     กิจกรรมการประเมินความเสีย่งต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจ 
ฯ บุคลากรไดด้ำเนินการประเมินความเสี่ยงด้วยโปรแกรม 
https://med.mahidol.ac.th/cardio_vascular_risk/thai_cv_risk_s
core/ 
เรียบร้อยแล้ว  
     กองฯมีบุคลากรที่มีอายุ 35 ปีข้ึนไป จำนวน 23 ราย 
จากผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงต่อการเกดิโรคเส้นเลือด
หัวใจ และหลอดเลือดของบุคลากรอายุ 35 ปี ข้ึนไป พบว่าบุคลากรมี
ความเสีย่งอยู่ในระดับต่ำ (<10%) จำนวน 21 คน (ร้อยละ 91.30)  มี
ความเสีย่งระดบัปานกลาง 1 คน (ร้อยละ 4.35) และมคีวามเสี่ยง
ระดับสูง 1 คน (ร้อยละ 4.35) 

 กลุ่มพัฒนาฯวัยเรียนวัยรุ่น 

https://moph.cc/AzJFLSvPO
https://moph.cc/Pkj_lOc6S
https://med.mahidol.ac.th/cardio_vascular_risk/thai_cv_risk_score/
https://med.mahidol.ac.th/cardio_vascular_risk/thai_cv_risk_score/
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หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
1. รายงานการประชุมคณะทำงานตัวช้ีวัด 2.2 ครั้งท่ี 2/2564 
    https://moph.cc/AzJFLSvPO 
 
2. หลักฐานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้น

เลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 35 ปีข้ึนไป 
    https://moph.cc/uRpqalZXk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ตัวช้ีวัด 2.3 
ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ (รบจ.1) โดยใช้ข้อมูลจากระบบ 
GFMIL 

  

 

 

 

 

 

 

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ (รบจ.1) โดยใช้ข้อมูลจากระบบ 
GFMIL  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/JBHVn-rR- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://moph.cc/JBHVn-rR-
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.เสนอรายงานผลการตดิตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ (รบจ.1) ให้ผู้อำนวยการทราบโดยสรุป
วงเงินงบประมาณทีต่้องเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อให้
ผู้อำนวยการสั่งการในการขับเคลือ่นการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัย
กำหนด 

 

  

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ (รบจ.1) ให้ผู้อำนวยการทราบโดยสรุป
วงเงินงบประมาณทีต่้องเร่งรัดการเบิกจ่าย 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/JBHVn-rR- 

 

  

 

https://moph.cc/JBHVn-rR-
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของกอง ใน
การประชุมกองทุกครั้ง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

อยู่ในรายงานการประชุมกองฯ ครัง้ที่ 6/2564 วัน
พุธที่ 3 มีนาคม 2564  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/Yw2Vmoe1z 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

https://moph.cc/Yw2Vmoe1z
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.จัดประชุมรายงานผลการติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ ตามตัวชี้วัดที่ 2.3 

 

 

 

อยู่ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกอง
ฯ ครั้งท่ี 6/2564 วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/Eeo9Or5eL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

https://moph.cc/Eeo9Or5eL
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวช้ีวัด 2.4 
ระดับความสำเร็จของการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(LO) 

1. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเขา้รว่มเวทีจัด
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เรื่อง Platform กา้วท้าใจ Season 3  

ในเดือนมีนาคม 2564 ผ่านช่องทางเสียงตามสายกรม
อนามัย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  

 

ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมเวทีจัดแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้รื่อง Platform ก้าวท้าใจ Season 3 ในเดือน
มีนาคม 2564 ผ่านช่องทางเสียงตามสายกรม
อนามัย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 (เอกสาร 1) 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/GW2wScYDD 

 คณะทำงานตัวช้ีวัด 2.4 
กองกิจกรรมทางกาย 
เพื่อสุขภาพ 

2. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเขา้รว่มเวทีจัด
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เรื่อง Platform กา้วท้าใจ Season 3 
ในเดือนมีนาคม 2564 ผ่านช่องทางไลน์กองกิจกรรม
ทางกายเพื่อสุขภาพ เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564  

ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมเวทีจัดแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้รื่อง Platform ก้าวท้าใจ Season 3 ในเดือน
มีนาคม 2564 ผ่านช่องทางไลน์กองกิจกรรมทาง
กายเพื่อสุขภาพ เมื่อวนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/KzaKJCBMt 

  

3. ดำเนินการสำรวจการรับรู้ข้อมลูเกี่ยวกับการจัดเวที
จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Platform ก้าวท้าใจ Season 3 

ในเดือนมีนาคม 2564 โดยสำรวจผ่าน Google form link 

: https://forms.gle/heUM1WXDX8x5Gc5n6 โดย
สำรวจเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลการ
สำรวจตามเอกสารสรุปผลการสำรวจการรับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับการจดัเวทีจัดแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้รื่อง Platform 

ก้าวท้าใจ Season 3  

ดำเนินการสำรวจการรับรู้ข้อมลูเกีย่วกับการจัดเวที
จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Platform ก้าวท้าใจ Season 

3 ในเดือนมีนาคม 2564 โดยสำรวจผ่าน Google form 
link : 
https://forms.gle/heUM1WXDX8x5Gc5n6 
โดยสำรวจเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปผล
การสำรวจตามเอกสารสรุปผลการสำรวจการรับรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเวทีจดัแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้รื่อง 
Platform ก้าวท้าใจ Season 3 (เอกสาร 3) 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://moph.cc/QVEPCvK2a 

 

  

 
 

https://moph.cc/GW2wScYDD
https://moph.cc/KzaKJCBMt
https://forms.gle/heUM1WXDX8x5Gc5n6%20โดย
https://forms.gle/heUM1WXDX8x5Gc5n6%20โดย
https://forms.gle/heUM1WXDX8x5Gc5n6%20โดย
https://forms.gle/heUM1WXDX8x5Gc5n6%20โดย
https://moph.cc/QVEPCvK2a
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. เอกสารที่แสดงการส่งผลงานเขา้รับการประเมิน
รางวัล TPSA/TEPGA ปี 2564   

  

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่แสดงการส่งผลงานเข้ารบัการประเมิน
รางวัล TPSA/TEPGA ปี 2564  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
1. หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมเชงิปฏิบัติการ
พัฒนาเทคนิคการเขียนผลงาน 
https://moph.cc/03ytOucFG 

2. หนังสือเชิญให้ส่งผลงาน 
https://moph.cc/pNpMVJL8d 
3. ส่งผลงานเข้าประกวด เร่ือง “ดิจิตอล 
แพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ” 
https://moph.cc/TqYdA_JlI 
4. กพร.แจ้งให้แก้ไขข้อมูล 
https://moph.cc/JFyjQZNoE 
5. ส่งข้อมูลที่มกีารแก้ไข 
https://moph.cc/wJJp_LIUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

https://moph.cc/03ytOucFG
https://moph.cc/pNpMVJL8d
https://moph.cc/TqYdA_JlI
https://moph.cc/JFyjQZNoE
https://moph.cc/wJJp_LIUT
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ผลงานงานผ่านการคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองและส่งผลงานเข้าระบบ กพร. 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ผลงานงานผ่านการคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองและส่งผลงานเข้าระบบ กพร. (ต่อ) 
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       ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวช้ีวัด 2.5 
ร้อยละการ
ดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติ
การที่บรรลุ
เป้าหมาย 

1. จัดทำรายงานสรุปผลการ
วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) 

 

1. รายงานการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP)  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ (หน้า 9)  
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tiny
mce/KPI2564/KPI205/256401251.pdf 

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ระลอกใหม่ทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามแผน /แนวทางการ
แก้ปัญหาคือปรับแผนการทำงานหรือ
วิธีการทำงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

2. ให้ความรู้เรื่องการจัดทำ
โครงการ การบริหารโครงการ 
และการบริหารความเสี่ยง 

1. แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกองกิจกรรมทางกายฯ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tiny
mce/KPI2564/KPI205/256401258.pdf 
2. แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tiny
mce/KPI2564/KPI205/256401256.pdf 
3. คู่มือการบริหารความเสี่ยง  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tiny
mce/KPI2564/KPI205/256401255.pdf 

กลุม่บริหารยุทธศาสตร์ 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401251.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401251.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401251.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401258.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401258.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401258.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401258.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401256.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401256.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401256.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401256.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401255.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401255.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401255.pdf
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมอบผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดดำเนินการตามกิจกรรมที่เก่ียวข้องต่อไป 

3. กำหนดมาตรการเพื่อการ
ขับเคลื่อนงาน 

1. มาตรการการขับเคลื่อนงานได้แก่ 
- Regulate การกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานในการ
ประชุมประจำเดือนของกองฯ ทุกเดือน 
- Build capacity ให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการในการ
จัดทำโครงการและบริหารโครงการ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ (หน้า 1) 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tiny
mce/KPI2564/KPI205/256401252.pdf 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

4. จัดทำแผนกำกับ ติดตาม 1. แผนกำกับ ติดตาม  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tiny
mce/KPI2564/KPI205/256401253.pdf 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

5. รายงานผลการขับเคลื่อน
แผนกำกับ ติดตามการ
ดำเนินงาน 
 

1.แผนและผลการดาเนินงานรายเดือน กองกิจกรรมทางกาย 
เพ่ือสุขภาพ ปีงบฯ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564) 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tiny
mce/KPI2564/KPI205/256401259.pdf 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

6. รายงานความก้าวหน้า 
ในการประชุมกองกิจกรรม 
ทางกายเพ่ือสุขภาพ 

1. รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tiny
mce/KPI2564/KPI205/2564012510.pdf 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401252.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401252.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401252.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401253.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401253.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401253.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401259.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401259.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401259.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/2564012510.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/2564012510.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/2564012510.pdf


ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อทราบ 
   . นางสาวณัฐนันท์  นวลมีศรี  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเรื่องข้ันตอนการลงข้อมูลใน
ระบบประเมินตนเอง ในการลงข้อมูลในระบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 มีนาคม 2564 กรณีภารงานเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง สามารถคัดลอกข้อมูลเดิมได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
    1.1 เข้าระบบประเมินของตนเอง ปีงบประมาณ 2564 เลือกเพ่ิมข้อมูล  

1.2 คลิกย้อนกลับไปที่ปีงบประมาณ 2563 แล้วคลิกคำว่าคัดลอกข้อมูล  
1.3 ข้อมูลที่คัดลอกจากปีงบประมาณ 2564 จะเข้ามาท่ีปีงบประมาณ 2564 
1.4 จากนั้นใส่รายละเอียดข้อมูลค่าน้ำหนัก แบบประเมินสมรรถนะ และ
แผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
1.5 บันทักข้อมูล และยืนยันข้อมูล เพ่ือส่งประเมิน 

   2. นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ แจ้งให้ทราบ
เรื่อง การประชุมคณะกรรมการ กพว.กองฯ ได้มีการกำหนดการประชุมทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ซึ่งเมื่อเดือน
ที่แล้วเนื่องจากว่าไม่ได้มีการกลั่นกรองในแบบฟอร์มการแจ้งจุดประสงค์ที่จะนำเข้าที่ประชุม จึงไม่ได้มีการประชุม 
และจะประชาสัมพันธ์หากกลุ่มใดที่จะนำเรื่องเข้าไปในการประชุมคณะกรรมการ กพว. กองฯ สามารถประสานทาง
ฝ่ายเลขานุการ เพื่อที่จะนำวาระการประชุม เพราะว่าครั้งที่แล้วที่เราเชิญประชุมไม่ได้มีการประชุมเนื่อ งจากวาระท่ี
ถูกพิจารณาได้นำเสนอเข้า EC ไปเรียบร้อยแล้ว มี 2 เรื ่องที ่นำเข้า EC คือ เรื ่องของกลุ ่มแม่และเด็ก และ
แบบสอบถาม 5 setting ที่เสนอไปยังสำนักผู้ทรงคุณวุฒิ 
  

   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ   

   2. นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ แจ้งให้ทราบ
เรื่อง การประชุมคณะกรรมการ กพว.กองฯ ได้มีการกำหนดการประชุมทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ซึ่งเมื่อเดือน
ที่แล้วเนื่องจากว่าไม่ได้มีการกลั่นกรองในแบบฟอร์มการแจ้งจุดประสงค์ที่จะนำเข้าที่ประชุม จึงไม่ได้มีการประชุม 
และจะประชาสัมพันธ์หากกลุ่มใดที่จะนำเรื่องเข้าไปในการประชุมคณะกรรมการ กพว. กองฯ สามารถประสานทาง
ฝ่ายเลขานุการ เพื่อที่จะนำวาระการประชุม เพราะว่าครั้งที่แล้วที่เราเชิญประชุมไม่ได้มีการประชุมเนื่องจากวาระท่ี
ถูกพิจารณาได้นำเสนอเข้า EC ไปเรียบร้อยแล้ว มี 2 เรื ่องที ่นำเข้า EC คือ เรื ่องของกลุ ่มแม่และเด็ก และ
แบบสอบถาม 5 setting ที่เสนอไปยังสำนักผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  1. นางสาวพรรณี   พันธ์เสือ  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน แจ้งประกาศรางวัลการแข่งขัน

ปิงปอง ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างความผูกพันและส่งเสริมการออกกำลังกายให้บุคลากรภายในกองฯ กิจกรรม
นี้เป็นส่วนหนึ่งของ HWP เราได้ดำเนินการมาด้วยดี ส่วนในเรื่องของกิจกรรมเราก็มีของรางวัลสำหรับผู้ที ่ชนะ  
และผู ้ที ่เข้าร่วมการแข่งขัน ขอเชิญผู ้อำนวยการมอบเงินรางวัลให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้   
และขอบคุณผู้อำนวยการที่สนับสนุนเงินรางวัลในการแข่งขันปิงปองในครั้งนี้  

 สรุปผลการแข่งขันปิงปอง dopah เกมส์ 2020 
 เริ่มการแข่งขัน 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 22 คน  

ชาย 13 คน หญิง 9 คน กลุ่มอำนวยการ 7 คน กลุ่มแม่และเด็ก 4 คน กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 2 คน กลุ่มสูงอายุ 2 คน 
กลุ่มวัยทำงาน 7 คน รวมเงินรางวัลปิงปองทั้งหมด 7,000 บาท 
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 ประเภทหญิงเดี่ยวมือใหม่ 
 อันดับ 1 หนุ่ยนครปฐม 500 บาท 
 อันดับ 2 แจ็คสะพานโค้ง  300 บาท 
 อันดับ 3 ก้อยกรุงโซล 200 บาท 
 รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 100 บาท ได้แก่ ลูกเกดนครปฐม, อุ้มอำนาจเจริญ, เจี๊ยบศิษย์

วัดสะพานสูง 
 ประเภทหญิงเดี่ยวมือเก๋า 
 อันดับ 1 ก๊อตจิ  500 บาท 
 อันดับ 2 ภาชาบู  300 บาท 
 อันดับ 3 ฝ้ายคลองเขื่อน 200 บาท 
 ประเภทชายเดี่ยวมือใหม่ 
 อันดับ 1 อันโตนี่ โฮ้ววว... 500 บาท 
 อันดับ 2 แจ็คเวสเกต 300 บาท 
 อันดับ 3 ปืนเมืองตราด 200 บาท 
 
 รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 100 บาทได้แก่ ป๊อปปี้ศรีธัญญา, เวทลายเบิร์น, เปี๊ยกปัตตา

เลี่ยน, เปอซอย 3, นท์เมืองกำแพง 
 ประเภทชายเดี่ยวมือเก๋า 
 อันดับ 1 มอสเฉยๆ 500 บาท 
 อันดับ 2 ไก่ข้อเดียว 300 บาท 
 อันดับ 3 ตูนแค่ใหญ่ 200 บาท 
 รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 100 บาท ได้แก่ โตอากัสซ่ี, เก่ง 9 นิ้ว 
 ประเภทคู่ผสม 
 อันดับ 1 ตูนแค่ใหญ่+ภาชาบู   500 บาท 
 อันดับ 2 ไนท์เมืองกำแพง+ ฝ้ายคลองเขื่อน  400 บาท 
 อันดับ 3 เปี๊ยกปัดตาเลี่ยน+ก็อตจิ   300 บาท 
 รางวัลชมเชย 4 รางวัล รางวัลละ 200 บาท ได้แก่ โตอากัสซ่ี+ก้อยกรุงโซล, ฮันโตนี่ โอ้วว...+ 

ลูกเกดนครปฐม, ป๊อปปี้ศรีธัญญา+หนุ่ยนครปฐม, มอสเฉยๆ+อุ้มอำนาจเจริญ 
2. นางสาวสุธาภรณ์  ถาวรบูรณทรัพย์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ได้ให้ความรู้ 

เรื่องการ การให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และความสมดุลในชีวิตการทำงาน  การส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย : โครงการก้าวท้าใจ Season 3 โครงการก้าวท้าใจ Season 3 มีแนวคิดเพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
ทางกาย ด้วยการใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ผ่านเทคโนโลยี แคมเปญใน Season 3 คือ พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร 
เริ่มสมัครตั้งแต่วันนี้ - 8 มิถุนายน 2564 เริ่มส่งผลการออกกำลังกายและสะสม Health Point ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม  
- 8 มิถุนายน 2564 (100 วัน) ประเภทกีฬาใน Season นี้ ประกอบด้วย กิจกรรมเดิน-วิ่ง ปั่นจักรยาน เวทเทรนนิ่ง 
โยคะ ว่ายน้ำ ผุตบอล ฟุตซอล เทนนิส แบดมินตัน บาสเกตบอล บาสโลบ ลีลาส เปตอง ตะกร้อ ปิงปอง ไทเก๊ก
สำหรับท่านที่ทำได้ตามเป้าหมาย 100 วัน 100 กิโลเมตร จะได้ E-Certificated และร่วมลุ้นรับรางวัลก้าวท้าใจ 
Season 3 

1. ผู้พิชิต 100 km 10,000 คนแรก (เร็ว ๆ นี้) 
2. Lucky draw สำหรับผู้พิชิต 100 วัน 100 km (ประกาศรางวัลหลังจบ Season) 
3. แต้มสุขภาพ (Health Points) แลกรางวัลต่าง ๆ มากมาย (เร็ว ๆ นี้) 
โดยใน Season นี้สามารถสร้างกลุ่มได้ แบ่งเป้็น ชุมชน / โรงเรียน / องค์กร / สาธารณสุข  1 คนสามาร 

อยู่ได ้5 กลุ่ม และยังแข่งขันการออกกำลังกายภายในกลุ่มได้ด้วย 
สมัครได้ทาง Line : @THNVR ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook : ก้าวท้าใจ 
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    มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ   
    
ปิดประชุม เวลา  14.40 น. 

นางสาวรดาธร  เชื้อทองดี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
    นางนงพะงา  ศิวานุวัฒน์  

                                                                                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ      
                                                                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


