
 
 

รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งท่ี 5/2565 
วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

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

 

ผู้มาประชุม 
 1. นายอุดม  อัศวุตมางกุร  ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ (ประธาน) 

2. นางนงพะงา  ศิวานุวัฒน์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวรัตนาวด ี ทองสุทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวณัฐนันท์   นวลมีศรี  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
5. นางสาวพัทธ์ธีรา พระราช   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
6. นางณัฏฐกา  กิจสมมารถ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
7. นางสาวสุธาภรณ์ ถาวรบูรณทรัพย์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
8. นางสาวสมฤทัย พลยุทธ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
9. นางสาวปิยะนุช ฤทธิ์ชารี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
10. นางสาวณิชา คงทวีศักดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11. นางสาวพรรณี ทับธานี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12. นายสันสนะ  ณรงค์อินทร์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
13. นางสาวอนงค์นาถ อำมาตย์มณี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
14. นางสาวรดาธร เชื้อทองดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
15. นายธวชัชัย  แคใหญ่   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  

 16. นายพิเชษฐ์  นกบิน   ผู้รับจ้างขับรถยนต์และด้านคลังพัสดุ  
17. นางสาววชัราภรณ์ เถาว์แล   นักวิชาการสาธารณสุข 

 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น/ลาพักผ่อน/ลาป่วย) 
 1. นายชลพันธ ์  ปิยถาวรอนันต์  รองผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 

2. นางนภัสบงกช ศุภะพิชน์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
3. นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

 4. นางทับทิม  ศรีวิไล   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
       รก.นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

5. นางสาวพรรณี พันธ์เสือ    เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
 6. นายวัชรินทร ์  แสงสัมฤทธิ์ผล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

7. นางสาวธวลัรัตน ์ ใหม่รัตนไชยชาญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
8. นายวสันต ์  อุนานันท์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
9. นางสาวขนิษฐา ระโหฐาน  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
10. นางสาวปทุมรัตน์ สามารถ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
11. นางสาวศิรินญา วัลภา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12. นายอภิรติ  ชัยวิจิตร   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
13. นางสาวณัฐนันท์ แซมเพชร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
14. นายทัพพ์นริศร์ ซ่อนกลิ่น  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
15. นางสาวขวัญจิรา นัดประสิทธิ์  นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
16. นางสาวจิรัญชญา พารอด   พนักงานธุรการ ส3 
17. นางสาวชญาภา แตงจั่น    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
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18. นางสาวรุ่งนภา ดุงสูงเนิน  นักจัดการงานทั่วไป 
 19. นายสมภพ  จันทะดวง  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

20. นายกิตติพงษ์ ภัสสร   นักวิชาการสาธารณสุข 
21. นางสาวกัลป์นิกา มาน้อย   ผู้ประสานงานการเงิน-บัญชี โครงการ 
22. นายฤทธิรงค์ โพธิ์กลางดอน  พนักงานธุรการ ส3 
23. นางสาวกรรณิกา แก่นสาร   เจ้าพนักงานธุรการ 
24. นางสาวบุษยา ภูฆัง   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
25. นายชวพล  หัชลีฬหา  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
26. นายเศวต  เซี่ยงลี่   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
27. นายธวชัชัย  ทองบ่อ   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
28. นายรังสิต  ศรีพรหม  นักจัดการงานทั่วไป 
29. นางสาวอัญชล ี จุฑานนท์   ธุรการ 
31. นางสาวนูรอารีนี บูงอ   นักจัดการงานทั่วไป 

 32. นายณัฐพงษ์  อินต๊ะปัญญา  ผู้รับจ้างขับรถยนต์และด้านทะเบียนรถยนต์ 
33. นายพงษ์พันธ์  สมบูรณ์ทรัพย์  ผู้รับจ้างขับรถยนต์ 
34. นางสาวนฤมล กิ่งแล   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา   

 

เริ่มประชุม เวลา  13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   นายอุดม อัศวุตมางกุร ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  กล่าวขอบคุณ 
กลุ่มวัยทำงานและบุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเปิดตัวมหกรรมส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย ก้าวท้าใจ Season 4 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ 
กรุงเทพมหานคร 
   ก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ เป็นเครื่องมือที่สำคัญ
ในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพ จะมีการสื่อสารให้คนไทยรู้จักชื่อแคมเปญ และต้องการให้คนไทยรู้ว่าประเทศ
ไทยมี 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ ซ่ึงแต้มสุขภาพ คือ การมีกิจกรรมที่ทำให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพทุกอย่าง   
   จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองฯ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 หากใคร 
ที่สามารถทำได้ 100 แต้ม 8 คนแรก จะมีรางวัลจากผู้อำนวยการฯ รองผู้อำนวยการฯ  และหัวหน้ากลุ่มงานทั้ง  
6 คน ซึ่งรางวัลจะเป็นแบบสุ่ม  
  
   มติที่ประชุม มอบกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นตั้งเป้าหมายจำนวนนักเรียนให้ลงทะเบียนเข้า
ร่วมก้าวท้าใจ Season 4 ให้ถึง 1,000,000 คน และกลุ่มผู้สูงอายุต้องหาแนวทางในการ approaches โครงการ
ก้าวท้าใจ ให้สามารถเข้ากับยูสเซอร์ของผู้สูงอายุ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565 
   นางสาวรัตนาวดี  ทองสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่ม
บริหารยุทธศาสตร์ ได้สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 มี 5 ประเด็น 
   1. ผู้อำนวยการและบุคลากร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านทุจริต 
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   2. การคุมเข้มปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์โอไมครอน 
ที่มีการระบาดอย่างรวดเร็ว 
   3. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามแผนงานที่รายงานไว้ในที่ประชุม คกก.บร.กองฯ 
   4. ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 10 ตัวชี้วัด ซึ่งอยู่
ระหว่างการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ของแต่ละตัวชี้วัด 
   5. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื ่อง ถอดบทเรียนกระบวนการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรม 
ทางกายในองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศฯ กรณีศึกษา รร. บ้านป่าพลู จ.ลำพูน 

 

   มติที่ประชุม แก้ไขรายงานการประชุม หน้าที ่ 1 บรรทัดที ่ 8 3. นางนงพะงา  
ศิวานุวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็น 3. นางนงพะงา  ศิวานุวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุข
พิเศษ และรับรองรายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 4/2565 ในวันพุธที่ 5 มกราคม 
2565  

 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  นางสาวพัทธ์ธีรา  พระราช เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้ 

งบดำเนินงาน 
1. ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ (ค่าพตส.,แพทยไม่ทำเวช.,ค่าเช่าบ้าน) เบิกจ่ายแล้ว 193,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.54 
2. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรหน่วยงาน เบิกจ่ายแล้ว 1,216,202.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.15 
3. โครงการขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก ประจำปี  2565 เบิกจ่ายแล้ว 526,640 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 71.90 
4. โครงการ “เด็กไทยใส แซ่บ สุข...ยุควิถีใหม่” ภายใต้โครงการ ChoPA & ChiPA Game ยังไม่มีการ

เบิกจ่าย 
5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ไม่ใช้งบประมาณ 
6. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารฯ ไม่ใช้งบประมาณ 
7. โครงการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เบิกจ่ายแล้ว 352,325 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.15 
8. โครงการส่งเสริมความรอบรู้และสุขอนามัยในการนอนหลับที่ดีและมีคุณภาพ ปี 2565 เบิกจ่ายแล้ว 

149,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.83 
9. โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและป้องกันการหกล้มฯ เบิกจ่ายแล้ว 

397,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.25 
10. โครงการก้าวท้าใจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เบิกจ่ายแล้ว 85,827 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.69 
งบดำเนินงาน 10,615,963 บาท เบิกจ่ายรวม 2,920,894.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.51 
งบลงทุน 23,552,650 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,156,550 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.16 
รวมงบดำเนินงานและงบลงทุน 34,168,613 บาท เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,077,444.58 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 14.86 
เงินวิจัย (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม) 
1. โครงการนวัตกรรมรูปแบบส่งเสริมการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 

เบิกจ่ายแล้ว 3,254,971.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.34 
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2. โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและความรอบรู้สุขภาพที่ส่งผลต่อภาวะอ้วนในวัยทำงาน 
(15 - 59 ปี) เบิกจ่ายแล้ว 547,921.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.01 

3. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีในการวัดพฤติกรรมสุขภาพ 2564 เบิกจ่ายแล้ว 450,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 54.22 

เงิน สสส. 
1. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพระดับชาติด้านกิจกรรมทางกาย เบิกจ่าย

แล้ว 1,801,702.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.91 
ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ มอบหมายให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์จัดทำหนังสือเสนอรอง

อธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์มณเฑียร  คณาสวัสดิ์ ในการของบประมาณเพ่ิมเติม จำนวน 300,000 บาท 
  3.2 ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรบัรองการปฏิบัติราชการ 10 ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (ประจำเดือนธันวาคม) ได้แก่ 
   3.2.1 นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย 4 ตัวชี้วัด 
   3.2.2 ตวัชี้วัดบริหารจัดการ 6 ตัวชี้วัด 
    

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   - ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
   5.1 ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    5.1.1 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก 
   ผลการดำเนินงาน ประจำเดอืนมกราคม 2565 
   1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรผู้อำนวยการเล่น (Play worker) E-learning  
และระบบสื่อสาร ประเมินผลการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” จำนวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่   
4 – 5 พฤศจิกายน 2564  ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย 
   2. จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อแอนนิเมชั่นความรู้กิจกรรมทางกายและการนอนหลับสำหรับ
หญิงตั้งครรภ์หญิงหลังคลอดและเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี 
   2.1 สื ่อแอนนิเมชั ่นความรู ้กิจกรรมทางกายและการนอนหลับสำหรับหญิงตั ้งครรภ์ 
จำนวน 1 เรื่อง 
   2.2 สื่อแอนนิเมชั่นความรู้กิจกรรมทางกายและการนอนหลับสำหรับหญิงหลังคลอด 
จำนวน 1 เรื่อง 
   2.3 สื่อแอนนิเมชั่นความรู้กิจกรรมทางกายและการนอนหลับสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี 
จำนวน 1 เรื่อง 
   3. งานมหกรรมส่งเสริมการเล่นอิสระและการเล่นที่ครอบครัวมีส่วนร่วมตามช่วงวัย 
   3.1 จัดประชุมภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงาน มหกรรมส่งเสริมการเล่นอิสระและการเล่น 
ที่ครอบครัวมีส่วนร่วมตามช่วงวัย จำนวน 2 ครั้ง 
   - ประชุมฯ ในวันที ่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกาย 
เพ่ือสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย 
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   - ประชุมฯ ในวันที ่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย 
   3.2 จ้างจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเล่นอิสระและการเล่นที ่ครอบครัวมีส่วนร่วม 
ตามช่วงวัย จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ สวนศรีเมือง จังหวัดระยอง 
 
  หมายเหตุ : ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานตามสถานการณ์โควิด - 19 
  ผู้ให้ข้อมูล : นางทับทิม  ศรีวิไล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก 
 
    5.1.2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 
    นางสาวปิยะนุช  ฤทธ ิ ์ชาร ี น ักว ิชาการสาธารณสุขปฏิบ ัต ิการ  นำเสนอ
ความก้าวหน้าโครงการของกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นมีทั้งหมด 3 โครงการ ประกอบด้วย 
    1. โครงการ “เด็กไทยใส แซ่บ สุข...ยุควิถีใหม่”  
        ภายใต้โครงการ ChoPA & ChiPA Game  
    2. โครงการสมเณรในถิ่นทุรกันดาร  
    3. โครงการเด็กเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้พ้ืนที่ของกพด. 
   ซึ่งกิจกรรมโครงการเข้าสู่ไตรมาสที่ 2 ช่วงไตรมาสที่ 1 เราได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ 
ในการสมัครขอรับรางวัล Best Practice กับ HLO ก่อนหน้านี้เราได้มีการรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานซึ่งในไตรมาสที่ 2 จะจัดทำหนังสือประกาศผลรางวัลให้ภาคีเครือข่ายรับทราบ ตอนนี้ของรางวัลของ 
ปี 2565 รวมทั้งหมด 64 โล่รางวัล ในแผนการดำเนินการถัดไปจากที่ได้รับทราบมาว่าเนื่องจากว่างบประมาณยัง
ไม่ได้เข้ามาในช่วงนี้ในส่วนของการแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือการ
จัดการโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ซึ่งตอนแรกเรามีแผนในช่วงเดือนเมษายน 2565 อาจจะต้องมีการเลื่อนออกไป
ก่อน เพราะจะต้องทำเรื่องจัดซื้องบประมาณในการจัดซื้อโล่รางวัล 
    5.1.3 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยทำงาน 
    นางสาวณิชา  คงทว ีศ ักด ิ ์  น ักว ิชาการสาธารณส ุขปฏิบ ัต ิการ นำเสนอ
ความก้าวหน้าโครงการของกลุ่มวัยทำงาน ซึ่งในเดือนที่ผ่านมาเราได้มีการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ก้าวท้าใจ จำนวน 4 ครั้ง และอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจผ่าน Facebook Fanpage ช่องทาง 
Line และ Youtube Chanel ในส่วนของกิจกรรมก้าวท้าใจได้มีการเปิดตัวไปเมื ่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565  
ณ ลานอเนกประสงค์ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ภายใต้แคมเปญก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป 
พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ ซึ่งมีภาคีเครือข่ายทั้งหมด 9 หน่วยงาน สามารถส่งผลได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2565 เป็นต้นไป ในส่วนของการลุ้นของรางวัลสามารถติดตามได้ที่ Page Facebook ของก้าวท้าใจ และสามารถ
แอดไลน์ @THNVR และในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์ เรามีแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมก้าวท้าใจ ประชาสัมพันธ์
ความรู้กิจกรรมทางกายผ่านทาง Onsite และ Online  
    5.1.4 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยสูงอายุ 
    นางสาวสุธาภรณ์  ถาวรบูรณทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นำเสนอ
ความก้าวหน้าโครงการของกลุ่มผู้สูงอายุ ในไตรมาสแรกโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายได้ดำเนินการทบทวน
วรรณกรรมสวนออกกำลังกายในผู้สูงอายุดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และโครงการนอนฯ เราจัดทำคลิปวิดีทัศน์  
หลัก 10 ประการ การมีสุขอนามัยการนอนที่ดีทุกกลุ ่มวัย และไตรมาสที ่ 2 เราได้มีการเผยแพร่คลิปหลัก  
10 ประการ ทาง Youtube ของกองกิจกรรมทางกายเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของโครงการกิจกรรมทางกายได้จัดทำ
คลิปและ E-book เรื่องการประเมินสมรรถภาพผู้สูงอายุเพื่อลดความเสี่ยงการหกล้มในผู้สูงอายุ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
และเผยแพร่ผ่านไลน์กองและจัดทำหนังสือเพ่ือเผยแพร่คลิป วิดีทัศน์ ที่ได้จัดทำทั้งหมดให้กับศูนย์อนามัย และสสม. 
นอกจากนี้กำลังเตรียมจัดงานแถลงข่าวประกาศนโยบายวันนอนหลับโลก วันที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นการไลฟ์ 
สตรีมมิ่ง บน Page Facebook กรมอนามัย ซึ่งได้เชิญท่านอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธานของงานวันนอนหลับโลก 
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และมีผู้เข้าร่วมงาน คือ นายกสมาคมโลกจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย สสส. กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง
แรงงานและกระทรวงศึกษาธิการ มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย 
    ประธานมอบกลุ่มผู้สูงอายุนำเรื่องการนอน เข้าประชุมกองฯ ครั้งถัดไปในวาระ
สืบเนื่อง  
 
   5.2 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 – 2573 
   นางสาวรัตนาวดี  ทองสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่ม
บริหารยุทธศาสตร์ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 – 2573 จาก Timeline 
ได้มกีารประชุมวางแผนขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 
มีการสรุปผลการดำเนินงานทั้ง 5 อนุกรรมการ ตั ้งแต่ปี 2561 – 2564 และมีการพิจารณากรอบการขับเคลื ่อน 
แต่ละอนุ ที ่สอดคล้องกับ Action Plan ปี 2565  เล่มสีเขียวโดยระบุโครงการกิจกรรมที่แต่ละอนุจะดำเนินการ  
ในปี 2565 มีการพิจารณาเห็นชอบและ Timeline ที่กำหนดและมอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตาม Timeline  
   กิจกรรมที ่ 2 ที ่จะเกิดขึ ้นจะเป็นการประชุมของ 5 อนุกรรมการ ขณะนี ้ความก้าวหน้า 
ทางคณะกรรมการ M&E ได้กำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 และคณะอนุกรรมการ Policy  
ได้หารือเบื้องต้น อยู่ระหว่างกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 1 ทั้งนี้มีการทบทวนอนุกรรมการในส่วนบุคลากรของกองฯ ขณะนี้
อยู่ระหว่างเสนอลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสนับสนุนฯ  
 
   5.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือนมกราคม 2565 
    5.3.1 เรื่องการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
ของกองกิจกรรมทางกายเพื ่อสุขภาพ นางสาวพัทธ์ธีรา พระราช เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
นำเสนอการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ดังนี้ 
   ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
   กระทรวงการคลัง จึงกำหนดเป็น หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2561 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ 
   การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู ้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และ  
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
   “ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้น และ
เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
   หน่วยงานของรัฐได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์ซึ่งมีความแตกต่าง
กันในแต่ละหน่วยงาน การควบคุมภายในจะเป็นเครื ่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื ่อน  
การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด 
   การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู ้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และ  
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
   กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  ได้มีการดำเนินงานตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในของหน่วยงานให้มีความถูกต้อง รัดกุม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผ ล
โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งเป็นการป้องกันข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันเวลา 
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และเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ จะบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุม กำกับดูแล และการบริหารงาน 
   ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรฐานของกระทรวงการคลังที่ได้กำหนด มีการวางระบบควบคุม
ภายใน โดยเริ่มตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด คือ 1. คณะกรรมการควบคุมภายใน 2. คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และมีการจัดทำ Flow Chart การควบคุมภายในเพ่ือวาง
ระบบ และมีการจัดทำประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายใน ซึ่งจะทำประเมินผลของปีที่ผ่านมา ในการ
ควบคุมภายในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งผลในการประเมินกองฯ มีการควบคุมภายในอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
เพียงพอ และได้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ทั้ง 5 องคป์ระกอบ ดังนี้ 
   1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
   2. การประเมินความเสี่ยง 
   3. กิจกรรมการควบคุม 
   4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   5. กิจกรรมการติดตามผล 
จากนั้นได้นำผลการวิเคราะห์ความเสี ่ยงลงในตาราง และเริ ่มปรับปรุงกระบวนงานที ่มีความเสี ่ยงมากที ่สุด  
ซึ่งกระบวนงานที่เรานำมามี 3 กระบวนงาน คือ กระบวนการวิจัย กระบวนการจัดการองค์ความรู้ และกระบวนการ
บริหารงบประมาณ และจัดทำแบบ ปค.5 จัดทำกระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายในทำอย่างไรให้กระบวนการ
ทำงานดีข้ึน  
  แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื ่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business 
Continuity Plan : BCP) คณะกรรมการได้ร่วมกันจัดทำ โดยตั้งสมมุติฐานเพื่อวางแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
จัดทำแผนบริหารความเสี ่ยง และนำขึ ้นเว็บไซต์กองฯ มีการจัดตั ้งคณะทำงานบริหารความต่อเนื ่อง โดยมี
ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพเป็นประธาน  

  กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อม 
ต่อการปฏิบัติงานให้เกิดความต่อเนื่องเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน  
  1. อาคาร/ สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง  
  2. วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ / การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสำคัญ  
  3. เทคโนโลยี สารสนเทศและ ข้อมูลที่สำคัญ  
  4. บุคลากรหลัก  
  5. คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  จากนี้ไปคณะทำงานก็จะมีการซ้อมแผนจะมานำเสนอในการประชุมกองฯ ครั้งถัดไป 
 
    5.3.2 เรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
นางสาวอนงค์นาถ อำมาตย์มณี เจ ้าพนักงานธุรการปฏิบัต ิงาน  นำเสนอการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ของกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ดังนี้ 
   คุณธรรม (Virtue) เป็นมุมมองแง่หนึ่งของ จริยธรรม ซึ่งคำนึงถึง สิ่งที่ถูกและผิด โดยมี
หลักใหญ่สามประการ ได้แก่ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในแต่ล่ะบุคคล ระบบยุติธรรมซึ่งเกี ่ยวข้องกับ วัฒนธรรม 
ประเพณี ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ทางสังคม และ ธรรมเนียมปฏิบัติ สภาพคุณความดี หรือคุณลักษณะที่แสดงออก
ของความดี ที่แสดงออกด้วยการปฏิบัติและเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป 
   จริยธรรม (Ethics) เป็นหนึ่งในวิชาหลักของ วิชาปรัชญา ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับความดีงาม
ทางสังคมมนุษย ์
   จรรยา (Etiquette) มีความประพฤติดีงาม 
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   วินัย (Discipline) ระเบียบ กฎเกณฑ์ข้อบังคับสำหรับควบคุมความประพฤติทางกาย
ของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงาม เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน จะได้อยู่ร่วมกัน ด้วยความสุข 

  ค่านิยม สิ่งที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลยึดถือเป็นแนวทางแห่งพฤติกรรม และเมื่อปฏิบัติซ้ำๆ 
บ่อยๆ จนเป็นวิถีชีวิตและสืบทอดต่อกันไปเป็นวัฒนธรรมได้ ค่านิยมมีทั้งด้านบวก และด้านลบ เปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา 

 7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
มาตรฐานทางจริยธรรมประการที่ 1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ 
มาตรฐานทางจริยธรรมประการที่ 2 ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

 มาตรฐานทางจริยธรรมประการที่ 3 กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม 
 มาตรฐานทางจริยธรรมประการที่ 4 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
 มาตรฐานทางจริยธรรมประการที่ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 มาตรฐานทางจริยธรรมประการที่ 6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
 มาตรฐานทางจริยธรรมประการที่ 7 ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
 1. ศึกษาแนวทาง  วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับ  
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกรม 
 2. ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสระดับหน่วนงานที่ชัดเจนและส่งเสริมผลักดัน  
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 
 3. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนและสื่อสารอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
 4. มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานรายไตรมาส 
แผนการดำเนินการป้องกันทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 กลยุทธ์ที่  1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยม ความผูกพัน ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด - 19 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
  ไตรมาสที่ 1 ส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกคนดีศรีอนามัยของกรมอนามัย 
  ไตรมาสที่ 2  

➢ การสร้างความรอบรู ้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตแก่
บุคลากรในหน่วยงาน 

➢ ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน 
➢ เข้าร่วมประกวดหน่วยงานคุณธรรม 
➢ การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม 
➢ การประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต 

  ไตรมาสที่ 3  
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➢ การสร้างความรอบรู ้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตแก่
บุคลากรในหน่วยงาน 

➢ การประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต 
  ไตรมาสที่ 4  

➢ การสร้างความรอบรู ้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตแก่
บุคลากรในหน่วยงาน 

➢ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่งเสริมค่านิยม ความผูกพัน และวัฒนธรรม
องค์กร ตามหลักคุณธรรม 

 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
   - ไม่มี – 
 

ปิดประชุม เวลา  15.00 น. 

 

 

 
นางสาวรดาธร  เชื้อทองดี 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 
 

            นางสาวรัตนาวดี  ทองสุทธิ์ 
                                                                                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ      
                                                                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


