
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งท่ี 4/2565 
วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 

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

 

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

3. นางนงพะงา  ศิวานุวัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
4. นางนภัสบงกช ศุภะพิชน์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
5. นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
6. นางสาวรัตนาวด ี ทองสุทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
7. นางสาวพรรณี พันธ์เสือ    เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
8. นางสาวณัฐนันท์   นวลมีศรี  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
9. นางสาวพัทธ์ธีรา พระราช   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
10. นางณัฏฐกา  กิจสมมารถ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
11. นายวสันต ์  อุนานันท์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
12. นางสาวสุธาภรณ์ ถาวรบูรณทรัพย์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
13. นางสาวสมฤทัย พลยุทธ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
14. นางสาวปิยะนุช ฤทธิ์ชารี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
15. นางสาวณิชา คงทวีศักดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
16. นางสาวพรรณี ทับธานี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
17. นายอภิรติ  ชัยวิจิตร   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
18. นางสาวณัฐนันท์ แซมเพชร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
19. นายทัพพ์นริศร์ ซ่อนกลิ่น  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
20. นายสันสนะ  ณรงค์อินทร์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
21. นางสาวขวัญจิรา นัดประสิทธิ์  นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
22. นางสาวอนงค์นาถ อำมาตย์มณี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
23. นางสาวจิรัญชญา พารอด   พนักงานธุรการ ส3 
24. นางสาวชญาภา แตงจั่น    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
25. นางสาวรุ่งนภา ดุงสูงเนิน  นักจัดการงานทั่วไป 

 26. นายสมภพ  จันทะดวง  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
27. นางสาวกนกวรรณ ดอกไม้   นักวิชาการสาธารณสุข  
28. นางสาววชัราภรณ์ เถาว์แล   นักวิชาการสาธารณสุข 
29. นายกิตติพงษ์ ภัสสร   นักวิชาการสาธารณสุข 
30. นางสาวกัลป์นิกา มาน้อย   ผู้ประสานงานการเงิน-บัญชี โครงการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น/ลาพักผ่อน/ลาป่วย) 
 1. นางทับทิม  ศรีวิไล   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
       รก.นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
 2. นายวัชรินทร ์  แสงสัมฤทธิ์ผล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

3. นางสาวธวลัรัตน ์ ใหม่รัตนไชยชาญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
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4. นางสาวขนิษฐา ระโหฐาน  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
5. นางสาวปทุมรัตน์ สามารถ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
6. นางสาวศิรินญา วัลภา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
7. นายฤทธิรงค์  โพธิ์กลางดอน  พนักงานธุรการ ส3 
8. นางสาวกรรณิกา แก่นสาร   เจ้าพนักงานธุรการ 
9. นางสาวรดาธร เชื้อทองดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. นางสาวบุษยา ภูฆัง   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
11. นายธวชัชัย  แคใหญ่   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  
12. นายชวพล  หัชลีฬหา  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
13. นายเศวต  เซี่ยงลี่   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
14. นายธวชัชัย  ทองบ่อ   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
15. นายรังสิต  ศรีพรหม  นักจัดการงานทั่วไป 
16. นางสาวอัญชล ี จุฑานนท์   ธุรการ 
17. นางสาวนูรอารีนี บูงอ   นักจัดการงานทั่วไป 

 18. นายพิเชษฐ์  นกบิน   ผู้รับจ้างขับรถยนต์และด้านคลังพัสดุ  
 19. นายณัฐพงษ์  อินต๊ะปัญญา  ผู้รับจ้างขับรถยนต์และด้านทะเบียนรถยนต์ 

20. นายพงษ์พันธ์  สมบูรณ์ทรัพย์  ผู้รับจ้างขับรถยนต์ 
21. นางสาวนฤมล กิ่งแล   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา   

 

เริ่มประชุม เวลา  13.30 น. 
 

วาระพิเศษ ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านทุจริต กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
   นายอุดม อัศวุตมางกุร ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ และบุคลากรกองฯ ร่วมกัน
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านทุจริต กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 
2565 เพ่ือสร้างสังคมกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพไม่ทนต่อการทุจริต สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงาน รวมทั้ง
ส่งเสริมให้บุคลากรมีวัฒนธรรมการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนส่วนตน รวมถึง
การปฏิบัติตามมาตรการทางจริงธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมอนามัย 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ  
 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1. แนะนำสมาชิกใหม่ คือ นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
  2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการพัฒนาสายพันธ์ุและความรุนแรงขึ้น 
ซึ่งปัจจุบันที่กำลังแพร่ระบาด คือ สายพันธ์โอไมครอน มีการระบาดค่อนข้างเร็ว ดังนั้นจึงต้องคุมเข้มในทุกมาตรการ 
  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ  
 
 

 



๓ 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565 
           รับรองรายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ครั้งที่ 3/2565  

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  นางสาวพรรณี  พันธ์เส ือ เจ ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565 โดยกองได้รับการจัดสรรงบดำเนินงาน 
10,615,963.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,796,050.66 บาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย 16.92 และจัดสรรงบลงทุน
23,552,650.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,156,550.00 บาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย 9.16 ภาพรวมกองฯ ได้รับ
งบดำเนินงานและงบลงทุน รวมทั้งสิ้น 34,168,613.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,952,600.66 บาท คิดเป็นร้อยละ
เบิกจ่าย 11.57 สำหรับรายโครงการ ผู้อำนวยการเร่งรัดติดตามงบประมาณซึ่งได้รายงานและแจ้งวาระการติดตาม
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองฯ  
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 3.2  ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 10 ตัวช้ีวัด 
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564) ได้แก ่

3.2.1 นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย 4 ตัวช้ีวัด 
นางสาวสมฤทัย พลยุทธ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รายงานการนำเข้าข้อมูลรายงานผลตัวชี ้ว ัดตามคำรับรองฯ รอบ 5 เดือนแรก  

ในระบบ DOC ทั้ง 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด 1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85) 
   - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (ร้อยละ 90) 
   - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า (ร้อยละ 20) 
   - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่พบสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม (ร้อยละ 90) 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

1. จัดประชุมภาคีเคร ือข่ายเตร ียมจัดงาน
ม ห ก ร ร ม ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร เ ล ่ น อ ิ ส ร ะ แ ล ะ 
การเล่นที ่ครอบครัว  มีส่วนร่วมตามช่วงวัย  
คร ั ้ งท ี ่  2 ในว ั นท ี ่  15 ธ ั นวาคม  2564  
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห ้องประชุม 
กองกิจกรรมทางกายเพื ่อสุขภาพ อาคาร 7  
ช้ัน 7 กรมอนามัย 
 

จัดประชุมภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเล่นอิสระและ 
การเล่นที่ครอบครัว  มีส่วนร่วมตามช่วงวัย  ครั้งที ่ 2 ในวันที่ 15 ธันวาคม 
2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห ้องประช ุมกองก ิจกรรมทางกาย 
เพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ช้ัน 7 กรมอนามัย 
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 1 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/12/256412107.pdf 
  
  

 

 

 

- นายวัชรินทร์ แสงสมัฤทธ์ิ 

 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/256412107.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/256412107.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/256412107.pdf
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กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

2. จ้างจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเล่นอิสระ
และการเล่นที่ครอบครัวมีส่วนร่วมตามช่วงวัย 
จำนวน 1 ครั ้ง ในวันที ่ 20 ธันวาคม 2564  
ณ สวนศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 

 

จ้างจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเล่นอิสระและการเล่นที่ครอบครัวมีส่วนร่วม  
ตามช่วงวัย จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ สวนศรีเมือง อำเภอ
เมือง จังหวัดระยอง 
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 2  
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI
2565/12/256412107.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นายวัชรินทร์ แสงสมัฤทธ์ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/256412107.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/256412107.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/256412107.pdf


๖ 
 

 
 

ตัวช้ีวัด 1.11 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66) 
ดำเนินการโครงการทั้งหมด 3 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการ“เด็กไทย ใส แซ่บ สุข…ยุควิถีชีวิตใหม่” ภายใต้โครงการ ChOPA & ChiPA Game 
2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

        กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
3) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

        กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

1. เผยแพร่รูปแบบการส่งเสริมกิจกรรม 
ทางกายฯ ผ่านระบบออนไลน์ 
   - รูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
เพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ 
ดี 
    - รูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
เพื ่อส ุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ ่นทร
กันดาร 
    - รูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
เพ่ือสุขภาพสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมในถิ่นทุรกันดาร 
 
 
 
 

ได้เผยแพร่รูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน 
แข็งแรง IQ EQ ดี ตามลิงค์ที่ปรากฏนี้  
https://www.chopachipa.org/Home/content/commu_other 
 

       

   

 

 

 

 

 

 ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์/ 
น.ส.ศิรินญา วัลภา 

https://www.chopachipa.org/Home/content/commu_other


๗ 
 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

2. ติดตามและประเมินองค์กรที ่ม ีว ิธี
ปฏิบัติเป็นเลิศและองค์กรรอบรู้สุขภาพ 
ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย  
เพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ 
ดี 

     ติดตามการสมัคร การส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
ขอรับรางวัลเกียรติคุณ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือเด็กไทย สูง 
สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 364 
โรงเรียน/หน่วยงาน แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้ 
     - องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ จำนวน 312 โรงเรียน/หน่วยงาน 
     - องค์กรรอบรู้สุขภาพ จำนวน 52 โรงเรียน/หน่วยงาน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์/ 
น.ส.ศิรินญา วัลภา 



๘ 
 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

3 .  ปร ั บแผนปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ก ิ จ ก ร รม
ดำเนินการในโครงการ ทั้ง 3 โครงการ 

อยู่ระหว่างดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการทั้ง 3 โครงการ ดังนี้ 
3.1) โครงการ“เด็กไทย ใส แซ่บ สุข…ยุควิถีชีวิตใหม่” ภายใต้

โครงการ ChOPA & ChiPA Game ได้ปรับกิจกรรมในโครงการ คือ 
กิจกรรมที่ 1 - 2 ปรากฏตามเอกสารที่แนบ 

 

    

 ปัญหาอุปสรรค   
   สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื ้อโควิด-19 ในปัจจุบัน 
ทำให้บางโรงเร ียนเปิดเทอม
ล่าช้าบางโรงเรียนเปิดเทอมโดย
สอนออนไลน์ ส่งผลให้มีปัญหา
ในการดำเนินงานและเก็บข้อมูล 
 
แนวทางแก้ไข 
     ปร ับแผนปฏิบ ัต ิการเพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินงานให้ทัน
ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์/ 
น.ส.ศิรินญา วัลภา 



๙ 
 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 3.2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื ่อสุขภาพเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ปรับ
กิจกรรมในโครงการ คือ กิจกรรมที่ 3 6 และ 7 ปรากฏตามเอกสาร 
ที่แนบ 

 

 

  



๑๐ 
 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

3.3) โครงการส ่งเสร ิมกิจกรรมทางกายเพื ่อส ุขภาพสามเณร 
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ได้ปรับกิจกรรมในโครงการ คือ กิจกรรมที่ 4, 7     
และ 8 ปรากฏตามเอกสารที่แนบ 

 



๑๑ 
 

 
 

ตัวช้ีวัด 1.17 ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ส่งเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
1.1 จัดจ้างการบริหารงานลงทะเบียน
และบริหารจัดการข้อมูลส่งเสริมการออก
กำลังกายเพ่ือสุขภาพทางวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ 

อยู่ระหว่างการเซ็นสัญญาจัดจ้างการบริหารลงทะเบียนและบริหาร
จ ัดการข ้อม ูลส ่ง เสร ิมการออกกำล ั งกายเ พ่ื อส ุขภาพทางว ิธี
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 กลุ่มวัยทำงาน 

กิจกรรมที ่ 2 การขับเคลื ่อนนโยบาย/
มาตรการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ 
1.  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน

นโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย 
ครั้งที่ 1/2565 

    วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 09.30 – 14.00 น. 

    ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ 
อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย 

 

1. (ร่าง) คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออก
กำลังกาย 

2. แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 
3. แนวทางการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายและประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ก้าวท้าใจ Season 4   
4. แนวทางการบริหารจัดการแต้มสุขภาพ (Health Point) 
https://tinyurl.com/4uw6f9n6 
 
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มวัยทำงาน 

https://tinyurl.com/4uw6f9n6


๑๒ 
 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

2.  ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ภาคีเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ ครั้ง
ที่ 1/2565 

     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  
เวลา 09.30 – 14.00 น.  

     ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ 
อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 จัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมฯ 
2.2 แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 
- พิจารณารูปแบบ กำหนดรูปแบบส่งเสริมการออกกำลังกาย และ

สื่อสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 
- รูปแบบเปิดตัว กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 
 
https://tinyurl.com/2p8b34px 
 
 
 

 กลุ่มวัยทำงาน 

https://tinyurl.com/2p8b34px


๑๓ 
 

 
 

 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

3. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการแต้มสุขภาพ (Health point) 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  
เวลา 09.30 – 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ 
อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 กำหนดแนวทางการบริหารจัดการหลักเกณฑ์แต้มสุขภาพ 
(Health Point) สำหรับการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกาย  
-   ร่างรูปแบบแนวทางการบริหารจัดการหลักเกณฑ์แต้มสุขภาพ 

(Health Point) 
     สำหรับการดำเนินงานส่งเสริม 

การออกกำลังกาย 
3.2 แนวทางการสนับสนุนจากภาคเอกชน 
 
https://tinyurl.com/2p88rp2n 
 
 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มวัยทำงาน 

https://tinyurl.com/2p88rp2n


๑๔ 
 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

4. ประชุมติดตามการดำเนินโครงการ
ก้าวท้าใจ Season 4  
• (ครั้งที่ 1) วันที่ 19 ตุลาคม 

2564 เวลา 09.30 – 14.00น. 
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทาง
กายเพ่ือสุขภาพ  อาคาร 7 ชั้น 7 
กรมอนามัย 

 
• (ครั้งที่ 2) วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 เวลา 09.30 – 14.00น. 
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทาง
กายเพ่ือสุขภาพ  อาคาร 7 ชั้น 7 
กรมอนามัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หารือแนวทางการพัฒนา Platform ก้าวท้าใจ Season 4 
2. รูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 
 
 
 

 

 

https://tinyurl.com/2p8attun 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มวัยทำงาน 

https://tinyurl.com/2p8attun


๑๕ 
 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ติดตามแนวการบริหารงานลงทะเบียน และบริหารจัดการข้อมูล
ส่งเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
https://tinyurl.com/nha7s8vb 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มวัยทำงาน 

https://tinyurl.com/nha7s8vb


๑๖ 
 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

• (ครั้งที่ 3) วันที่ 9 ธันวาคม 
2564 เวลา 13.30 - 16.30น. 
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร 
อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
 
 
 
 
 
• (ครั้งที่ 4) วันที่ 2 ธันวาคม 

2564 เวลา 09.30 - 14.00น. 
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรม 
ทางกายเพ่ือสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 
7 กรมอนามัย 
 

หมายเหตุ : ขออนุมัติจัดประชุมครั้งที่ 3 
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว 
ระหว่างรอจัดประชุมครั้งที่ 3 มีคำสั่งให้
จัดประชุม ครั้งที่ 4 ในวันที่ 2 ธันวาคม 
2564 

แนวทางการสนับสนุนจากภาคเอกชน 
https://tinyurl.com/2p88k3zh 

  

 

 

 

 

 
 

การกำหนดองค์ประกอบของดิจิตอล แพลตฟอร์ม ส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 
https://tinyurl.com/5x733n4c 

 

 

 

 

 กลุ่มวัยทำงาน 

https://tinyurl.com/2p88k3zh
https://tinyurl.com/5x733n4c


๑๗ 
 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

• (ครั้งที่ 5) วันที่ 13 ธันวาคม 
2564 เวลา 09.30 - 14.00น. 
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทาง
กายเพ่ือสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 
กรมอนามัย 
 

 
 
 
 
 
 
• (ครั้งที่ 6) วันที่ 22 ธันวาคม 

2564 เวลา 13.00 -16.30 น. 
        ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร  
       ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงาน   
       ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

1.รายงานผลการดำเนินงานโครงการก้าวท้าใจ Season 3  
2.การขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 
3.แนวทางการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าว
ท้าใจ Season 4   
https://tinyurl.com/ykr8vca9 
 
 

 

 

 
 

1. รายงานความคืบหน้ากิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 กับภาคี
เครือข่าย 
2. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 กับภาคีเครือข่าย 
https://tinyurl.com/2p9yctkz 

 

 

 

 กลุ่มวัยทำงาน 

https://tinyurl.com/ykr8vca9
https://tinyurl.com/2p9yctkz


๑๘ 
 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

• (ครั้งที่ 7) วันที่ 20 ธันวาคม 
2564 เวลา 13.00 -16.30 น. 
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรม 
ทางกายเพ่ือสุขภาพ อาคาร 7  
ชั้น 7 กรมอนามัย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.แนวทางการขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ 
Season 4  รว่มกับเครือข่าย 
https://tinyurl.com/3ysnky3t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มวัยทำงาน 

https://tinyurl.com/3ysnky3t


๑๙ 
 

 
 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

5. การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line OA  
ก้าวท้าใจเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

 
 

 

อยู่ระหว่างการเซ็นสัญญาจ้างประชาสัมพันธ์ผ่าน Line OA ก้าวท้าใจ
เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

 กลุ่มวัยทำงาน 

6. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
กิจกรรมทางกายผ่าน FB fanpage 
ก้าวท้าใจ และ Youtube channel  
ก้าวท้าใจ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

อยู่ระหว่างการเซ็นสัญญาจ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กิจกรรม 
ทางกายผ่าน FB fanpageก้าวท้าใจ และ Youtube channel  
ก้าวท้าใจ 
 
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มวัยทำงาน 



๒๐ 
 

 
 

ตัวช้ีวัด 1.19 ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

1. ผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีทัศน์การประเมินสมรรถภาพ  
ทางกายผู้สูงอายุ (งบประมาณ 200,000 บาท) 

- ดำเนินการถ่ายทำคลิปวิด ีท ัศน์การประเมิน
สมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ 
- ตรวจความถูกต้องของคลิปวิดีทัศน์การประเมิน
สมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ 
- ตรวจรับการจัดจ้างทำคลิปวิดีทัศน์การประเมิน
สมรรถภาพ ทางกายผู้สูงอายุ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 1 
https://tinyurl.com/659u6wyz 

 

- 

 

 

 

 

1.นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์ 
2. น.ส.สุธาภรณ์ ถาวรบูรณทรัพย์ 
3. นางสาวพรรณี ทับธานี 
4. นายธวชัชัย แคใหญ่ 
 
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม 
ทางกายผู้สูงอายุ  

2. ผลิตและเผยแพร่คู่มือ Online การประเมินสมรรถภาพ
ท า ง ก า ย แ ล ะ ค ว า ม เ ส ี ่ ย ง ก า ร ห ก ล ้ ม ผ ู ้ ส ู ง อ า ยุ   
(E-Book) (งบประมาณ 100,000 บาท) 
 

- ดำเนินการจัดทำคู่มือ Online การประเมิน
สมรรถภาพทางกายและความเสี่ยงการหกล้ม
ผู้สูงอายุ  
- ตรวจความถูกต้องคู่มือ Online การประเมิน
สมรรถภาพทางกายและความเสี่ยงการหกล้ม
ผู้สูงอายุ 
- ตรวจรับการจัดจ้างทำคู่มือ Online การประเมิน
สมรรถภาพทางกายและความเสี่ยงการหกล้ม
ผู้สูงอายุ 
 
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 1 
https://tinyurl.com/659u6wyz 

https://tinyurl.com/659u6wyz
https://tinyurl.com/659u6wyz


๒๑ 
 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

3. จัดจ้างทบทวนวรรณกรรมเรื่องสวนออกกำลังกายและ
ฐานออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน (งบประมาณ 
100,000 บาท) 
 

- ตรวจความถูกต้องของเนื้อหาการทบทวน
วรรณกรรมเรื่องสวนออกกำลังกายและฐานออก
กำลังกายสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน 

- ตรวจรับการจัดจ้างทบทวนวรรณกรรมเรื่องสวน
ออกกำลังกายและฐานออกกำลังกายสำหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชน 
 
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 8 
https://tinyurl.com/659u6wyz 
 

- 1.นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์ 
2. น.ส.สุธาภรณ์ ถาวรบูรณทรัพย์ 
3. นางสาวพรรณี ทับธานี 
4. นายธวชัชัย แคใหญ่ 
 
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม 
ทางกายผู้สูงอายุ 

4. ผลิตและเผยแพร่คลิปวิด ีท ัศน์หล ัก 10 ประการ 
การมีสุขอนามัยการนอนหลับที่ดีทุกกลุ่มวัย  
(งบประมาณ 150,000 บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ตรวจสอบความถูกต้องในการ   ตัดต่อคลิปวีดี
ทัศน์หลัก 10 ประการมีสุขอนามัยการนอนหลับที่ดี
ทุกกลุ่มวัย 

- ตรวจรับการจัดจ้างทำคลิปวีดีทัศน์หลัก 10 
ประการมีสุขอนามัยการนอนหลับที่ดีทุกกลุ่มวัย 
 
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 11 
https://tinyurl.com/659u6wyz 
 

 

- 

 

 

https://tinyurl.com/659u6wyz
https://tinyurl.com/659u6wyz


๒๒ 
 

 
 

3.2.2 ตัวชี้วัดบริหารจัดการ 6 ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ไม่มีกิจกรรมการดำเนินงานในรอบเดือน
ธันวาคม 2564 

ไม่มีกิจกรรมการดำเนินงานในรอบเดือนธันวาคม 2564   

 
ตัวช้ีวัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

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

กิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day 
(ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน) 

  
ครั้งที่ 2 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 (ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว) 

ครั้งที่ 3 วันที่ 21 มกราคม 2565 (อยู่ระหว่างการดำเนินการ) 
 

       สืบเนื่องจากการดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 1 (18 พ.ย.64) เป็น
ขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม โดยในครั้งที่ 
2 (17 ธ.ค.64) ได้ดำเนินกิจกรรม 5ส เสร็จสิ ้นเรียบร้อยแล้ว 
บุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดทำความสะอาดภายในกลุ ่มงาน
ตนเอง เพราะความสะอาดและความปลอดภัยบริเวณสถานที่ทำงาน
ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สามารถ
ดำเนินกันมาอย่างต่อเนื ่องได้ แสดงให้เห็นว่า การดำเนินการของ
โครงการ 5 ส ไปในทางที่ดี ที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรรักความ
สะอาด เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย และสร้างองค์กรแห่งความสุขได้ 

 6 กลุ่มงาน 
กลุ่มอำนวยการ 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก 
กลุ่มพัฒนาฯวัยเรียนวัยรุ่น 
กลุ่มพัฒนาฯวัยทำงาน 
กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอายุ 
 



๒๓ 
 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 

 

 

 

 

 

  ประชุมคณะทำงาน HWP > 

 

 

 

 

หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
       1. รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.2 ครั้งที่ 1/2564         
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymc
e/KPI2565/10/202/3/202332.pdf 
       2. PowerPoint นำเสนอกระบวนการดำเนินงานสถานที่ทำงาน 
น่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสิรมสร้างคุณภาพชีวิต                          
       https://tinyurl.com/435rbnhn 
 
       3. หลักฐานการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day (5ส : 
สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) 
         https://tinyurl.com/bd57dba5 

-  

 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/10/202/3/202332.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/10/202/3/202332.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/10/202/3/202332.pdf
https://tinyurl.com/435rbnhn
https://tinyurl.com/bd57dba5


๒๔ 
 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 2 มีชีวิตชีวากับสมดุลชีวิตการ
แข่งขันเทเบิลเทนนิส DOPAH  
โอเพ่นคัพ 2021 

กิจกรรมอยู่ในระหว่างการดำเนินการ  

       กิจกรรมชีวิตชีวากับสมดุลชีวิตการแข่งขันเทเบิลเทนนิส DOPAH 
โอเพ่นคัพ 2021 เป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.2 
(ในส่วนของ Healthy Workplace Happy For life: HWP) เป็นกิจกรรม
รูปแบบหนึ่งที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรในกองฯ ให้เกิดความ
สามัคคีช่วยเหลือปรองดองซึ ่งกันและกัน และทำให้ร่างกายแข็งแรง 
จิตใจร่าเริง สนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ให้อภัยซึ่งกัน
และกัน ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเสริมพลานามัยที่ดี 
และเป็นกิจกรรมที ่จ ัดให้บ ุคลากรได ้ม ีการทำกิจกรรมร่วมกัน มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อรองรับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ในอนาคต และสามารถยกระดับให้เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ 
และสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรภายใต้คำว่า “HEALTH” ได ้

หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
       1. รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.2 ครั้งที่ 1/2564 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymc
e/KPI2565/10/202/3/202332.pdf 
 

- กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก 

 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/10/202/3/202332.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/10/202/3/202332.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/10/202/3/202332.pdf


๒๕ 
 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ก ิจกรรมท ี ่  3  การประช ุมเช ิ งปฏ ิบ ัติ  
การการพัฒนาศ ักยภาพการข ับเคล ื ่อน
องค์กรสู่ความสำเร็จ ปี 2565 

 

กิจกรรมอยู่ในระหว่างการดำเนินการ  

หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
       1. รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.2 ครั้งที่ 1/2564 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymc
e/KPI2565/10/202/3/202332.pdf 
 

- กลุ่มอำนวยการ 

ก ิจกรรมที ่  4 การเข้าร ับการตรวจสุขภาพ
ประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน 

กิจกรรมจะอยู่จัดขึ้นในรอบ 5 เดือนหลัง - กลุ่มอำนวยการ 

กิจกรรมที่ 5 การเข้ารับการวัดดัชนีมวลกาย 
(BMI) 

 กิจกรรมการเข้ารับการวัดดัชนีมวลกาย (BMI) กองฯ ได้มีการ
วางแผน โดยในรอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 64 – กุมภาพันธ์ 65) บุคลากร
จะต้องเข้ารับการวัดดัชนีมวลกาย (BMI) 2 ครั้ง  
       โดยในครั้งที่ 1 นั้น บุคลกรได้ดำเนินการเข้ารับการตรวจ Inbody 
เรียบร้อยแล้ว เมื ่อวันที ่ 13 – 15 ธันวาคม 2564 ที ่ผ่านมา และ
บุคลากรเข้าร ับการตรวจทั ้งหมด 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 
ประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ และได้นำ
ผลไปดำเนินการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว 
        
 
 

- กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอายุ 
กลุ่มพัฒนาฯ วัยทำงาน 

 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/10/202/3/202332.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/10/202/3/202332.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/10/202/3/202332.pdf


๒๖ 
 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

       ส ่วนในการดำเน ินการเข ้าร ับการตรวจ Inbody คร ั ้ งท ี ่  2 นั้น  
จะดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ต่อไป 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
       1. รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.2 ครั้งที่ 1/2564 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymc
e/KPI2565/10/202/3/202332.pdf 
 
       3. หลักฐานการลงลายมือชื่อการเข้ารับการตรวจวัดดัชนีมวลกาย 
(BMI) 

           https://tinyurl.com/2mkyjjwr 

       2. ภาพกิจกรรมการเข้ารับการวัดดัชนีมวลกาย (BMI) 

           https://tinyurl.com/2p8wtfdd 

       3. ผลการวิเคราะห์การเข้ารับการวัดดัชนีมวลกาย (BMI) ครั้งที่ 1 
รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 64 – กุมภาพันธ์ 65) กองกิจกรรมทางกาย
เพ่ือสุขภาพ 

          https://tinyurl.com/yc2xa27c 

- กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอายุ 
กลุ่มพัฒนาฯ วัยทำงาน 

 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/10/202/3/202332.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/10/202/3/202332.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/10/202/3/202332.pdf
https://tinyurl.com/2mkyjjwr
https://tinyurl.com/2p8wtfdd
https://tinyurl.com/yc2xa27c


๒๗ 
 

 
 

ตัวช้ีวัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 4 จัดทำรายงานผลติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ(รบจ.1) 
โดยใช้ข้อมูลมาจากระบบ GFMIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบจ.1 เดือนธันวาคม 2564 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tiny
mce/KPI2565/12/203/25641220304.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พัทธ์ธีรา พระราช 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/203/25641220304.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/203/25641220304.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/203/25641220304.pdf


๒๘ 
 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 5 เสนอรายงานผลการติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ(รบจ.1) 
ให้ผู้อำนวยการทราบโดยสรุปวงเงิน
งบประมาณท่ีต้องเร่งรัดการเบิกจ่าย 
เพ่ือให้ผู้อำนวยการสั่งการในการ
ขับเคลื่อนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
เป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่กรม
อนามัยกำหนด 
 

 

 

 

 

รบจ.1 เดือนธันวาคม 2564 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tiny
mce/KPI2565/12/203/25641220304.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พัทธ์ธีรา พระราช 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/203/25641220304.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/203/25641220304.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/203/25641220304.pdf


๒๙ 
 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 6 ติดตามการเบิกจ่ายในที่
ประชุมกองทุกครั้ง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ครั้งที่ 3/2565 
 หลักฐานตาม Link ที่แนบ หน้า 3  
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tiny
mce/KPI2565/12/203/25641220302.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พัทธ์ธีรา พระราช 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/203/25641220302.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/203/25641220302.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/203/25641220302.pdf


๓๐ 
 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 7 จัดประชุมรายงานผลการ
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ตามแผนปฏิบตัิการตัวชี้วัด
ของกองฯ 
 
 
 

 

 

 

 

รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตาม 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ประจำเดือนธันวาคม) 
 หลักฐานตามที่แนบ หน้า 3 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tin
ymce/KPI2565/12/25641220502.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พัทธ์ธีรา พระราช 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/25641220502.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/25641220502.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/25641220502.pdf


๓๑ 
 

 
 

ตัวช้ีวัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 6 ดำเนินการเลือก “ความรู้”  
ของกองฯ จำนวนอย่างน้อยกลุ่มงานละ 1  
เรื่อง (6 กลุ่มงาน) และดำเนินการจัดเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  

- แจ้งทุกกลุ่มงานดำเนินการส่งเรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
หลักฐานหมายเลข 1 : หนังสือจากกลุ่มงานในการเลือกความรู้ที่
จะใช้ในการแลกเปลี่ยนฯ 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2565 เดือนธันวาคม 2564 
จำนวน 2 เรื่อง  

หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tin
ymce/KPI2565/12/204/25641220401.pdf 
 
หลักฐานหมายเลข 2 : รายงานประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ เดือนธันวาคม 2564) 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2565 เดือนมกราคม 2565 
จำนวน 1 เรื่อง  

หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tiny
mce/KPI2565/12/204/25641220402.pdf 

 
 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีจำนวน
น้อยมาก ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด 
- ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความ
ประหม่า ไม่กล้าแสดงความรู้ 
ความคิดเห็นมากเท่าที่ควร 

- คณะทำงานตัวชี้วัด 2.4 
ระดับความสำเร็จของการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(LO) 

 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/204/25641220401.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/204/25641220401.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/204/25641220401.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/204/25641220402.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/204/25641220402.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/204/25641220402.pdf


๓๒ 
 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 หลักฐานหมายเลข 3  :รายงานประชุมกองกิจกรรมทางกาย 
เพ่ือสุขภาพ เดือนมกราคม 2565)  

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tiny
mce/KPI2565/12/25641220502.pdf 

 

  

กิจกรรมที่ 7 ดำเนินการสรุปความรู้ ถอด
บทเรียน 

- สรุปบทเรียนจำนวน 2 เรื่อง (ของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ครั้งที่ 1/2565)  
หลักฐานหมายเลข 4  : สรุปบทเรียน จำนวน 2 เรื่อง  
 

หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/12/204/25641220404.pdf 
 
 
 
 
 
 

- การถอดบทเรียนใช้เวลานาน
เกินกว่าเวลาที่กำหนด  
(1 สัปดาห์) 

- คณะทำงานตัวชี้วัด 2.4 
ระดับความสำเร็จของการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(LO) 

 

 
 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/25641220502.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/25641220502.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/25641220502.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/204/25641220404.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/204/25641220404.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/204/25641220404.pdf


๓๓ 
 

 
 

ตัวช้ีวัด 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการขับเคลื่อนแผน
กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 

 
 

 

 

 

 

รายงานผลการขับเคลื่อนแผนกำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/12/25641220501.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/25641220501.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/25641220501.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/25641220501.pdf


๓๔ 
 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 6 รายงานความก้าวหน้าในการ
ประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสขุภาพ 

 
 

 

 

 

 

รายงานการประชุมตดิตามความกา้วหน้าการปฏิบตัิราชการตามคำรบัรอง 
การปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ (ประจำเดือนธันวาคม) 
 
หลักฐานตามที่แนบ หน้าท่ี 33 – 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 



๓๕ 
 

 
 

ตัวช้ีวัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนปฏิบัติการ
ดำเนินงานป้องกันการทุจริตและสื่อสาร
ให้เจ้าหน้าที่ทราบ 
 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกาย
เพ่ือสุขภาพ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ  
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/12/25641220601.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มอำนวยการ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมอบผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดดำเนินการตามกิจกรรมที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/25641220601.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/25641220601.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2565/12/25641220601.pdf


 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   - ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
   - เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ถอดบทเรียนกระบวนการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายในองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านป่าพลู จ.ลำพูน 
โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 
   1. การถอดบทเรียนยึดหลัก V Shape คือ เข้าถึง เข้าใจ โต้ตอบซักถามแลกเปลี ่ยน 
ตัดสินใจ เปลี่ยนพฤติกรรม บอกต่อ 
   2. ได้ข้อมูลจากการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้ขับเคลื่อนงาน 2) บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  3) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 4) ผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
   3. ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการที่ทำให้โรงเรียนบ้านป่าพลู มีการดำเนินงานส่งเสริม
กิจกรรมทางกายที่มีผลงานเชิงประจักษ์ สามารถแก้ไขปัญหาโภชนาการของเด็กวัยเรียนจนได้รับรางวัลองค์กรที่มีวิธี
ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice : BP) ประจำปี 2563 นั้น เนื่องจากโรงเรียนศึกษาโครงการฯ จากเว็บไซต์ที่
น่าเชื่อถือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายร่วมกับภาคีเครือข่ายที่จัดโดยสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลำพูนก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนทุกชั้นปี ติดตามและ
ประเมินผลโครงการฯโดยพบว่า นักเรียนมีภาวะโภชนาการและสมรรถภาพทางกายดี ขึ้น สูงสมส่วน แข็งแรง มี
สุขภาพจิตดีและผลการเรียนดีขึ้น และแนวทางในการปฏิบัติให้กับองค์กรอ่ืน ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลการจัดกิจกรรม
ทางกายจากแหล่งข้อมูลที ่น่าเชื ่อถือ การเข้าใจในโครงการ ChOPA & ChiPA Game การแลกเปลี ่ยนเรียนรู้         
การดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม นำไปสู่รูปแบบการบริหารจัดการ
แนวทางการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่ถูกต้องและเหมาะสม 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
   1. เสนอให้เพ่ิมรูปแบบการประชุมกองฯ เป็นรูปแบบ Onsite และ Online เพ่ือให้ผู้
บุคลากรของกองฯ รับทราบข้อมูลการประชุมอย่างทั่วถึงทุกคน 
   2. คะแนนการตรวจ Healthy Work Place ได้ 39.60 จากคะแนนเต็ม 44 คะแนน 
และคะแนน 5 ส. ได้ 37.00 จากคะแนนเต็ม 42 คะแนน 
   3. เนื่องดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธ์โอไมครอน ที่ระบาด
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จึงขอเลื่อนการไป Organization Development (OD) ออกไปไม่มีกำหนด 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ   

ปิดประชุม เวลา  15.00 น. 

 

 
นางสาวสมฤทัย  พลยุทธ 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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                                                                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


