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

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

 

ผู้มาประชุม 
 1. นายอุดม  อัศวุตมางกุร  ผู้อ านวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ (ประธาน) 

2. นางนงพะงา  ศิวานุวัฒน์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
3. นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
4. นางณัฏฐกา  กิจสมมารถ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
5. นางสาวณัฐนันท์   นวลมีศรี  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
6. นางสาวพัทธ์ธีรา พระราช   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
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 อ ามาตย์มณี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
14. นางสาวรดาธร เชื้อทองดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
15. นายธวัชชัย  แคใหญ่   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  

 16. นายพิเชษฐ์  นกบิน   ผู้รับจ้างขับรถยนต์และด้านคลังพัสดุ  
17. นางสาววัชราภรณ์ เถาว์แล   นักวิชาการสาธารณสุข 

 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น/ลาพักผ่อน/ลาป่วย) 
 1. นายชลพันธ์  ปิยถาวรอนันต์  รองผู้อ านวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 

2. นางนภัสบงกช ศุภะพิชน์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
3. นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

 4. นางทับทิม  ศรีวิไล   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
       รก.นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

5. นางสาวพรรณี พันธ์เสือ    เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
 6. นายวัชรินทร์  แสงสัมฤทธิ์ผล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

7. นางสาวธวัลรัตน ์ ใหม่รัตนไชยชาญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
8. นายวสันต์  อุนานันท์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
9. นางสาวขนษิฐา ระโหฐาน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
10. นางสาวปทุมรัตน์ สามารถ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
11. นางสาวศิรินญา วัลภา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12. นายอภิรติ  ชัยวิจิตร   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
13. นางสาวณัฐนันท์ แซมเพชร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
14. นายทัพพ์นริศร์ ซ่อนกลิ่น  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
15. นางสาวขวัญจิรา นัดประสิทธิ์  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
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. นางสาวอัญชลี 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 ผู้อ านวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กล่าวขอบคุณ 
กลุ่มวัยท างานและบุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเปิดตัวมหกรรมส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย ก้าวท้าใจ Season 4 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ 
กรุงเทพมหานคร 
   ก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ เป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
ในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพ จะมีการสื่อสารให้คนไทยรู้จักชื่อแคมเปญ และต้องการให้คนไทยรู้ว่าประเทศ
ไทยมี 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ ซ่ึงแต้มสุขภาพ คือ การมีกิจกรรมที่ท าให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพทุกอย่าง   
   จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองฯ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ก าหนดให้มี
การมอบรางวัลส าหรับบุคลากรที่สามารถท าได้ 100 แต้ม 8 คนแรก จะมีรางวัลจากผู้อ านวยการฯ รอง
ผู้อ านวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มงานทั้ง 6 คน ซึ่งรางวัลจะเป็นแบบสุ่ม  
  

   มติที่ประชุม มอบกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นตั้งเป้าหมายจ านวนนักเรียนให้ลงทะเบียนเข้า
ร่วมก้าวท้าใจ Season 4 ให้ถึง 1,000,000 คน และกลุ่มผู้สูงอายุต้องหาแนวทางในการ approach โครงการก้าว
ท้าใจ ให้สามารถเข้ากับกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นผู้สูงอายุ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565 
   นางสาวรัตนาวดี  ทองสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่ม
บริหารยุทธศาสตร์ ได้สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 มี 5 ประเด็น 
   1. ผู้อ านวยการและบุคลากร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านทุจริต 
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   2. การคุมเข้มปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์โอไมครอน  
ที่มีการระบาดอยา่งรวดเร็ว 
   3. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามแผนงานที่รายงานไว้ในที่ประชุม คกก.บร.กองฯ 
   4. ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 10 ตัวชี้วัด ซึ่งอยู่
ระหว่างการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ของแต่ละตัวชี้วัด 
   5. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ถอดบทเรียนกระบวนการด าเนินงานส่งเสริมกิจกรรม 
ทางกายในองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศฯ กรณีศึกษา รร. บ้านป่าพลู จ.ล าพูน 

 

   มติที่ประชุม แก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 8 3. นางนงพะงา  
ศิวานุวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ เป็น 3. นางนงพะงา  ศิวานุวัฒน์ นักวิชาการ
สาธารณสุขพิเศษ และรับรองรายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ครั้งที่ 4/2565 ในวันพุธที่ 5 
มกราคม 2565  

 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  นางสาวพัทธ์ธีรา  พระราช เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน รายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้ 

งบด าเนินงาน 
1. ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ (ค่าพตส.,แพทย์ไม่ท าเวช.,ค่าเช่าบ้าน) เบิกจ่ายแล้ว 193,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.54 
2. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรหน่วยงาน เบิกจ่ายแล้ว 1,216,202.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.15 
3. โครงการขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก ประจ าปี 2565 เบิกจ่ายแล้ว 526,640 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 71.90 
4. โครงการ “เด็กไทยใส แซ่บ สุข...ยุควิถีใหม”่ ภายใต้โครงการ ChoPA & ChiPA Game ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
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 
งบด าเนินงาน 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 
รวมงบด าเนินงานและงบลงทุน 34,168,613 บาท เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,077,444.58 บาท       

คิดเป็นร้อยละ 14.86 
เงินวิจัย (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม) 
1. โครงการนวัตกรรมรูปแบบส่งเสริมการเล่นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 

เบิกจ่ายแล้ว 3,254,971.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.34 
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2. โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและความรอบรู้สุขภาพที่ส่งผลต่อภาวะอ้วนในวัยท างาน 
(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 
ผู้อ านวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ มอบหมายให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์จัดท าหนังสือเสนอรอง

อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์มณเฑียร  คณาสวัสดิ์ เพ่ือของบประมาณเพ่ิมเติม จ านวน 300,000 บาท 
 
 
 



๕ 

 

 3.2  ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 10 ตัวชี้วัด 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจ าเดือนมกราคม 2565) ได้แก่ 

3.2.1 นโยบายส าคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย 4 ตัวช้ีวัด 
    นางสาวรัตนาวดี  ทองสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดตาม 
ค ารับรองฯ รอบ 5 เดือนแรก ซ่ึงเดือนนีเ้ป็นเดือนสุดท้ายของรอบ 5 เดือนแรกที่จะด าเนินการตามแผน ในระบบ DOC ทั้ง 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

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

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ไม่มีกิจกรรมการด าเนินงานในรอบเดือน
มกราคม 2565 
 

ไม่มีกิจกรรมการด าเนินงานในรอบเดือนมกราคม 2565 -  

 
 
 
 

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

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

        กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
3) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

        กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 



๖ 

 

 
 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

1. จัดท าองค์ความรู้  “การจัดการโรค
อ้วนในเด็กไทย” 

 
 
 
 

ไดอ้งค์ความรู้ “การจัดการโรคอ้วนในเด็กไทย” ตามลิงค์ท่ีปรากฏนี้  
https://www.chopachipa.org/Home/content/commu_other 
 
       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์/ 
น.ส.ศิรินญา วัลภา 

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


๗ 

 

 
 

 
 
 

2. ติดตามและประเมินองค์กรที่มีวิธี
ปฏิบัติเป็นเลิศและองค์กรรอบรู้สุขภาพ 
ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพ่ือ
เด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี 

     อยู่ระหว่างตรวจเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร รางวัล
องค์กรรอบรู้สุขภาพและองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ด้านการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายเพ่ือเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจ า 
ปีงบประมาณ 2565 จ านวน   364 แห่ง แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก 
ๆ ดังนี้ 
     - องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ จ านวน 312 โรงเรียน/หน่วยงาน 
     - องค์กรรอบรู้สุขภาพ จ านวน 52 โรงเรียน/หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์/ 
น.ส.ศิรินญา วัลภา 



๘ 

 

 
 

ตัวช้ีวัด 1.17 ร้อยละของวัยท างานอายุ 25-59 ปี ท่ีมีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
 

 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
1.1 จัดจ้างการบริหารงานลงทะเบียน
และบริหารจัดการข้อมูลส่งเสริมการออก
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพทางวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ 

อยู่ระหว่างการเซ็นสัญญาจัดจ้างการบริหารลงทะเบียนและบริหาร
จัดการข้ อมู ลส่ ง เสริ มการออกก าลั งกาย เ พ่ือสุ ขภาพทางวิ ธี
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 กลุ่มวัยท างาน 

กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบาย/
มาตรการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ 
1.  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน

นโยบายส่งเสริมการออกก าลังกาย 
ครั้งที่ 1/2565 

    วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 09.30 – 14.00 น. 

    ณ ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ 
อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย 

 

1. (ร่าง) คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

2. แนวทางการด าเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 
3. แนวทางการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายและประชาสัมพันธ์กิจกรรม

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

 กลุ่มวัยท างาน 

https://tinyurl.com/4uw6f9n6


๙ 

 

 
 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

2.  ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ภาคีเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ ครั้ง
ที่ 1/2565 

     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  
เวลา 09.30 – 14.00 น.  

     ณ ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ 
อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 จัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมฯ 
2.2 แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 
- พิจารณารูปแบบ ก าหนดรูปแบบส่งเสริมการออกก าลังกาย และ

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

 กลุ่มวัยท างาน 

https://tinyurl.com/2p8b34px


๑๐ 

 

 
 

 

 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการหลักเกณฑ์แต้มสุขภาพ 
(Health Point) ส าหรับการด าเนินงานส่งเสริมการออกก าลังกาย  
-   ร่างรูปแบบแนวทางการบริหารจัดการหลักเกณฑ์แต้มสุขภาพ 

(Health Point) 
     ส าหรับการด าเนินงานส่งเสริม 

การออกก าลังกาย 
3.2 แนวทางการสนับสนุนจากภาคเอกชน 
 
https://tinyurl.com/2p88rp2n 
 
 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มวัยท างาน 

https://tinyurl.com/2p88rp2n


๑๑ 

 

 
 

 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

4. ประชุมติดตามการด าเนินโครงการ
ก้าวท้าใจ Season 4  
 (ครั้งที่ 1) วันที่ 19 ตุลาคม 

2564 เวลา 09.30 – 14.00น. 
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทาง
กายเพ่ือสุขภาพ  อาคาร 7 ชัน้ 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. รูปแบบการด าเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 
 
 
 

 

 

https://tinyurl.com/2p8attun 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มวัยท างาน 

https://tinyurl.com/2p8attun


๑๒ 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ติดตามแนวการบริหารงานลงทะเบียน และบริหารจัดการข้อมูล
ส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
https://tinyurl.com/nha7s8vb 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มวัยท างาน 

https://tinyurl.com/nha7s8vb


๑๓ 

 

 
 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 (ครั้งที่ 3) วันที่ 9 ธันวาคม 
2564 เวลา 13.30 - 16.30น. 
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร 
อาคาร 1 ชั้น 2 ส านักงาน
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 มีค าสั่งให้
จัดประชุม ครั้งที่ 4 ในวันที่ 2 ธันวาคม 
2564 

แนวทางการสนับสนุนจากภาคเอกชน 
https://tinyurl.com/2p88k3zh 

  

 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 กลุ่มวัยท างาน 

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


๑๔ 

 

 
 

 

 (ครั้งที่ 5) วันที่ 13 ธันวาคม 
2564 เวลา 09.30 - 14.00น. 
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรม 
ทางกายเพ่ือสุขภาพ อาคาร 7  
ชั้น 7 กรมอนามัย 
 

 
 
 
 
 
 
 (ครั้งที่ 6) วันที่ 22 ธันวาคม 

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

1.รายงานผลการด าเนินงานโครงการก้าวท้าใจ Season 3  
2.การขับเคลื่อนการด าเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ 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 

 

 

 

 กลุ่มวัยท างาน 

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


๑๕ 

 

 
 

 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 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  ร่วมกับเครือข่าย 
https://tinyurl.com/3ysnky3t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มวัยท างาน 

https://tinyurl.com/3ysnky3t


๑๖ 

 

 
 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 (ครั้งที่ 8) วันที่ 18 มกราคม 
2564 เวลา 09.30 -16.30 น. 
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกาย 
เพ่ือสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7  
กรมอนามัย 

 
 

  
 
 
 
 (ครั้งที่ 9) วันที่ 21 มกราคม 

2564 เวลา 09.30 -14.00 น. 
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกาย 
เพ่ือสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7  
กรมอนามัย 

 
 
 

ติดตามแนวการบริหารงานลงทะเบียน และบริหารจัดการขอ้มูลส่งเสริม
การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
https://tinyurl.com/yc47aext 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดท าแผนการพัฒนาระบบดิจิตอล แพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ 
https://tinyurl.com/2p84622u 
 

 

 
 

 กลุ่มวัยท างาน 

https://tinyurl.com/yc47aext
https://tinyurl.com/2p84622u


๑๗ 

 

 
 

 (ครั้งที่ 10) วันที่ 26 มกราคม 
2564 เวลา 09.30 -16.30 น. 
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรม 
ทางกายเพ่ือสุขภาพ อาคาร 7  
ชั้น 7 กรมอนามัย 
 

 

  
 
 
 

 (ครั้งที่ 11) วันที่ 27 มกราคม 
2564 เวลา 09.30 -14.00 น. 
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรม 
ทางกายเพ่ือสุขภาพ อาคาร 7  
ชั้น 7 กรมอนามัย 

 

 

ติดตามแนวการบริหารงานลงทะเบียน บริหารจัดการข้อมูลส่งเสริม
การออกก าลังกาย และแผนการประชาสัมพันธ์ก้าวท้าใจ Season 4 
https://tinyurl.com/2s4c9c69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชี้แจงแนวทางการใช้แอพพลิเคชั่นและการบริหารจัดการข้อมูลให้กับ
ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ สสม 
https://tinyurl.com/yrau7tzd 
 

 

 

 
 

 กลุ่มวัยท างาน 

https://tinyurl.com/2s4c9c69
https://tinyurl.com/yrau7tzd


๑๘ 

 

 
 

3.1 การประชาสัมพันธ์และเปิดตัว
มหกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย  
ก้าวท้าใจ Season 4 

1.  เปิดตัวมหกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ก้าวท้าใจ Season 4  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ศูนย์กีฬาวชิร 
เบญจทัศ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

 กลุ่มวัยท างาน 

3.3 การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line OA 
ก้าวท้าใจเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

อยู่ระหว่างการเซ็นสัญญาจ้างประชาสัมพันธ์ผ่าน Line OA ก้าวท้าใจ
เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 

  

3.4. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
กิจกรรมทางกายผ่าน FB fanpage 
ก้าวท้าใจ และ Youtube channel  
ก้าวท้าใจ 

อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กิจกรรมทางกายผ่าน  
FB fanpageก้าวท้าใจ และ Youtube channel ก้าวท้าใจ ประจ า 
งวดที่ 1 

 

 

 

 

  



๑๙ 

 

 
 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

3.5 จัดท าชุดนิทรรศการโครงการ 
ก้าวท้าใจ 

 

ได้ชุดนิทรรศการโครงการก้าวท้าใจ 1 ชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



๒๐ 

 

 
 

ตัวช้ีวัด 1.19 ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

1. ผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีทัศน์การประเมินสมรรถภาพ  
ทางกายผู้สูงอายุ (งบประมาณ 200,000 บาท) 

- ตรวจความถูกต้องของคลิปวิดีทัศน์การประเมิน
สมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ 
- ตรวจรับการจัดจ้างท าคลิปวิดีทัศน์การประเมิน
สมรรถภาพ ทางกายผู้สูงอายุ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 1 
https://tinyurl.com/3k7rywhr 
 

 

- 

 

 

 

 

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

2. ผลิตและเผยแพร่คู่มือ Online การประเมิน
สมรรถภาพทางกายและความเสี่ยงการหกล้มผู้สูงอายุ (E-
Book) (งบประมาณ 100,000 บาท) 
 

- ตรวจความถูกต้องคู่มือ Online การประเมิน
สมรรถภาพทางกายและความเสี่ยงการหกล้ม
ผู้สูงอายุ 
- ตรวจรับการจัดจ้างท าคู่มือ Online การประเมิน
สมรรถภาพทางกายและความเสี่ยงการหกล้ม
ผู้สูงอายุ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 1 
https://tinyurl.com/3k7rywhr 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/3k7rywhr
https://tinyurl.com/3k7rywhr


๒๑ 

 

 
 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

2. โครงการส่งเสริมความรอบรู้และสุขอนามัยในการนอนหลับที่ดีและมีคุณภาพ ปี 2565 

2.1 ผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีทัศน์หลัก 10 ประการ 
การมีสุขอนามัยการนอนหลับที่ดีทุกกลุ่มวัย  
(งบประมาณ 150,000 บาท) 
 

- เผยแพร่คลิปวีดีทัศน์หลัก 10 ประการมีสุขอนามัย
การนอนหลับที่ดีทุกกลุ่มวัย ผ่านช่องทาง Youtube 
กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพและเว็บไซต์ 
กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 

หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 2 
https://tinyurl.com/3k7rywhr 
 

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

2.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนและก าหนดหัวข้อ
การประกาศนโยบาย ประเด็นการสร้างความรอบรู้และ
การมีสุขอนามัยการนอนที่ดีและมีคุณภาพทุกกลุ่มวัย “วัน
นอนหลับโลก” 

- ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนและเตรียมการ
จัดงานแถลงข่าวและประกาศนโยบายการสร้าง
ความรอบรู้และการมีสุขอนามัยที่ดีและมีคุณภาพ
ทุกกลุ่มวัย “วันนอนหลับโลก” ประจ าปี 2565 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 
 
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 4 
https://tinyurl.com/3k7rywhr 
 

 

 
 
 
 

https://tinyurl.com/3k7rywhr
https://tinyurl.com/3k7rywhr


๒๒ 

 

 
 

3.2.2 ตัวชี้วัดบริหารจัดการ 6 ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด 2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายใน และแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) 
 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 3 ติดตามการด าเนินการ 
ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ 
ภายในประจ าหน่วยงาน 

- รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบประจ าหน่วยงาน 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/33fknf9v 

 

 

 

 

-  รายงานผลการปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจ า
หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ไตรมาสที่ 1 

หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/mtx6b27e 
 
 
 

 

 

 

 กลุ่มอ านวยการ 

https://tinyurl.com/33fknf9v
https://tinyurl.com/mtx6b27e


๒๓ 

 

 
 

ตัวช้ีวัด 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 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 3 วันที่ 21 มกราคม 2565 (ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว) 
ครั้งที่ 4 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 

 
       สืบเนื่องจากการด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นในครั้งที่ 2 (17 ธ.ค.
64) นั้น ในครั้งที่ 3 (21 ม.ค.65) ได้ด าเนินกิจกรรม 5ส เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว บุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดท าความสะอาด
ภายในกลุ่มงานตนเอง เพราะความสะอาดและความปลอดภัยบริเวณ
สถานที่ท างานถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง โดยในเดือนธันวาคมที่
ผ่านมาได้มีการตรวจ HWP และ 5ส ครั้งที่ 1 ขึ้น และจะมีการตรวจ
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 4 ก.พ. 65 โดยครั้งที่ 1 กองฯมีผลการประเมินดังนี้    
 
ผลการประเมิน HWP, 5ส ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  
ครั้งที่ 1 (ตรวจวันที่ 24 ธันวาคม 2564) 
 1. ผลการประเมิน (HWP) ระดับพ้ืนฐาน คะแนน 39.60  
 2. หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ส คะแนน 37.00 
 
 
 

 6 กลุ่มงาน 
กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก 
กลุ่มพัฒนาฯวัยเรียนวัยรุ่น 
กลุ่มพัฒนาฯวัยท างาน 
กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอายุ 
 



๒๔ 

 

 
 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
       1. ผลการประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
และความสุขของคนท างาน (HWP) 
   https://tinyurl.com/jaktkrsh 
       2. ผลการประเมิน 5ส 
   https://tinyurl.com/59u5etdj 
       3. รายงานการประชุมคณะท างานตัวชี้วัด 2.2 ครั้งที่ 2/2565 
   https://tinyurl.com/mr3mv7ub 
       4. หลักฐานการด าเนินกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day (5ส : 
สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) 
   https://tinyurl.com/2p9e6xmh 
 
 

-  

 
ประชุมคณะท างาน HWP 

ครั้งที่ 2/2565  

https://tinyurl.com/jaktkrsh
https://tinyurl.com/59u5etdj
https://tinyurl.com/mr3mv7ub
https://tinyurl.com/2p9e6xmh


๒๕ 

 

 
 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 2 มีชีวิตชีวากับสมดุลชีวิตการ
แข่งขันเทเบิลเทนนิส DOPAH  
โอเพ่นคัพ 2021 

กิจกรรมอยู่ในระหว่างการด าเนินการ  
       กิจกรรมชีวิตชีวากับสมดุลชีวิตการแข่งขันเทเบิลเทนนิส DOPAH 
โอเพ่นคัพ 2021 เป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.2 
(ในส่วนของ Healthy Workplace Happy For life: HWP) เป็น
กิจกรรมรูปแบบหนึ่งที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรในกองฯ ให้เกิด
ความสามัคคีช่วยเหลือปรองดองซึ่งกันและกัน และท าให้ร่างกายแข็งแรง 
จิตใจร่าเริง สนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ให้อภัยซึ่งกัน
และกัน ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเสริมพลานามัยที่ดี 
และเป็นกิจกรรมที่จัดให้บุคลากรได้มีการท ากิจกรรมร่วมกัน มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพ่ือรองรับการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ในอนาคต และสามารถยกระดับให้เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ 
และสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรภายใต้ค าว่า “HEALTH” ได ้

 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
       1. รายงานการประชุมคณะท างานตัวชี้วัด 2.2 ครั้งที่ 2/2565 
https://tinyurl.com/mr3mv7ub 
 

 

 

- กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก 

 

https://tinyurl.com/mr3mv7ub


๒๖ 

 

 
 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่  3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนองค์กร 
สู่ความส าเร็จ ปี 2565 

 

(กิจกรรมมีการเลื่อน เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้กิจกรรมยังไม่สามารถด าเนินการได้) 
 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
       1. รายงานการประชุมคณะท างานตัวชี้วัด 2.2 ครั้งที่ 2/2565 
https://tinyurl.com/mr3mv7ub 
 

- กลุ่มอ านวยการ 

กิจกรรมที่  4 การเข้ารับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ของบุคลากรในหน่วยงาน 

กิจกรรมจะอยู่จัดขึ้นในรอบ 5 เดือนหลัง 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
       1. รายงานการประชุมคณะท างานตัวชี้วัด 2.2 ครั้งที่ 2/2565 
https://tinyurl.com/mr3mv7ub 

- กลุ่มอ านวยการ 

กิจกรรมที่ 5 การเข้ารับการวัดดัชนีมวลกาย 
(BMI) 

       กิจกรรมการเข้ารับการวัดดัชนีมวลกาย (BMI) กองฯ ได้มีการ
วางแผน โดยในรอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 64 – กุมภาพันธ์ 65) บุคลากร
จะต้องเข้ารับการวัดดัชนีมวลกาย (BMI) 2 ครั้ง  
       โดยในครั้งที่ 1 นั้น บุคลกรได้ด าเนินการเข้ารับการตรวจ In body 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา และ
บุคลากรเข้ารับการตรวจทั้งหมด 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 100
ประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ และได้น า
ผลไปด าเนินการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว ผลการวิเคราะห์พบว่าบุคลากร
ในกองฯ มี (BMI) เกนิ จ านวน 19 ราย ประกอบด้วย หญิง 9 ราย  

- กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอายุ 
กลุ่มพัฒนาฯ วัยท างาน 

 

https://tinyurl.com/mr3mv7ub
https://tinyurl.com/mr3mv7ub


๒๗ 

 

 
 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 ชาย 10 ราย โดยแจ้งคณะกรรมการของแต่ละกลุ่มงานฯ ให้เจ้าหน้าที่
รับทราบ และครั้งที่ 2 (BMI) จะต้องได้ไม่เกินเกณฑ์ 

 

 

 

 
 
        
       ส่วนในการด าเนินการเข้ารับการตรวจ Inbody ครั้งที่ 2 นั้น  
ก าลังด าเนินการ และจะให้บุคลากรด าเนินการตรวจครั้งที่ 2 ระหว่าง
วันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
       1. รายงานการประชุมคณะท างานตัวชี้วัด 2.2 ครั้งที่ 2/2565 
         https://tinyurl.com/mr3mv7ub 
 
       2. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการวัดดัชนี 
มวลกาย (BMI) ครั้งที่ 2 (รอบ 5 เดือนแรก)  
        https://tinyurl.com/ybhc5fru 
 

- กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอายุ 
กลุ่มพัฒนาฯ วัยท างาน 

 

https://tinyurl.com/mr3mv7ub
https://tinyurl.com/ybhc5fru


๒๘ 

 

 
 

ตัวช้ีวัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 4 จัดท ารายงานผลติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ(รบจ.1) 
โดยใช้ข้อมูลมาจากระบบ GFMIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบจ.1 เดือนมกราคม 2565 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/42d5vaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พัทธ์ธีรา พระราช 

https://tinyurl.com/42d5vaja


๒๙ 

 

 
 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 5 เสนอรายงานผลการติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ(รบจ.1) 
ให้ผู้อ านวยการทราบโดยสรุปวงเงิน
งบประมาณท่ีต้องเร่งรัดการเบิกจ่าย 
เพ่ือให้ผู้อ านวยการสั่งการในการ
ขับเคลื่อนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
เป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่กรม
อนามัยก าหนด 
 

 

 

 

 

รบจ.1 เดือนมกราคม 2565 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/42d5vaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พัทธ์ธีรา พระราช 

https://tinyurl.com/42d5vaja


๓๐ 

 

 
 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 6 ติดตามการเบิกจ่ายในที่
ประชุมกองทุกครั้ง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ครั้งที่ 4/2565 
 หลักฐานตาม Link ที่แนบ  
https://tinyurl.com/yrt6kwes 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พัทธ์ธีรา พระราช 

https://tinyurl.com/yrt6kwes


๓๑ 

 

 
 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 7 จัดประชุมรายงานผลการ
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ตามแผนปฏิบัติการตัวชี้วัด
ของกองฯ 
 
 
 

 

 

 

 

รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ประจ าเดือนมกราคม) 
 หลักฐานตามที่แนบ หน้า 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พัทธ์ธีรา พระราช 

 
 
 



๓๒ 

 

 
 

ตัวช้ีวัด 2.4 ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 6 ด าเนินการเลือก "ความรู้" 
ของกองจ านวนอย่างน้อยกลุ่มงานละ  
1 เรื่อง (6 กลุ่มงาน) และด าเนินการ 
จัดเวทีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน  
1 เรื่อง  (ครั้งท่ี 3 ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 จ านวน 1 เรื่อง) 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5/2565 เดือนมกราคม 2565
จ านวน 1 เรื่อง หลักฐานตามที่แนบ หน้า 6 
https://tinyurl.com/2p8awjar 

 
 
 
 
 
 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีจ านวน
น้อยมาก ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
- ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความ
ประหม่า ไม่กล้าแสดงความรู้ 
ความคิดเห็นมากเท่าที่ควร 

- คณะท างานตัวชี้วัด 2.4 
ระดับความส าเร็จของการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(LO) 

 

กิจกรรมที่ 7 ด าเนินการสรุปความรู้  
ถอดบทเรียน จ านวน 2 เรื่อง 

- สรุปบทเรียนจ านวน 2 เรื่อง (ของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ครั้งที่ 2/2565)  
หลักฐานหมายเลข 2  : สรุปบทเรียน จ านวน 1 เรื่อง  

 https://tinyurl.com/uk962b4e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การถอดบทเรียนใช้เวลานาน
เกินกว่าเวลาที่ก าหนด  
(1 สัปดาห์) 

- คณะท างานตัวชี้วัด 2.4 
ระดับความส าเร็จของการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(LO) 

 

https://tinyurl.com/2p8awjar
https://tinyurl.com/uk962b4e


๓๓ 

 

 
 

ตัวช้ีวัด 2.5 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการขับเคลื่อน
แผนก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 

 
 

 

 

 

รายงานผลการขับเคลื่อนแผนก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 
หลักฐานตามที่แนบ 
https://tinyurl.com/j435myc9 
 

- กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 6 รายงานความก้าวหน้า 
ในการประชุมกองกิจกรรมทางกาย 
เพ่ือสุขภาพ 

รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
(ประจ าเดือนมกราคม) 
 

หลักฐานตามที่แนบ หน้า 33  
 
 
 
 
 
 
 

  

https://tinyurl.com/j435myc9


๓๔ 

 

 
 

ตัวช้ีวัด 2.6 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 2 ประกาศเจตนารมณ์
ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ  
https://tinyurl.com/yc8zzh4r 
 
 
 
 
 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มอ านวยการ 

 
 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/yc8zzh4r


๓๕ 

 

 
 

 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 5 จัดท ามาตรการ 
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 
 

 

 

 

 

มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ  
https://tinyurl.com/yc8zzh4r 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มอ านวยการ 

 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมอบผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดด าเนินการตามกิจกรรมที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

https://tinyurl.com/yc8zzh4r


๓๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   - ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
 5.1 ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  5.1.1 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก 
  ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืนมกราคม 2565 
  1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรผู้อ านวยการเล่น (Play worker) E-learning และ
ระบบสื่อสาร ประเมินผลการขับเคลื่อนพ้ืนที่ต้นแบบ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” จ านวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่   
4 – 5 พฤศจิกายน 2564  ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย 
  2. จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อแอนนิเมชั่นความรู้กิจกรรมทางกายและการนอนหลับส าหรับหญิง
ตั้งครรภ์หญิงหลังคลอดและเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี 
  2.1 สื่อแอนนิเมชั่นความรู้กิจกรรมทางกายและการนอนหลับส าหรับหญิงตั้งครรภ์ จ านวน 1 เรื่อง 
  2.2 สื่อแอนนิเมชั่นความรู้กิจกรรมทางกายและการนอนหลับส าหรับหญิงหลังคลอด จ านวน 1 เรื่อง 
  2.3 สื่อแอนนิเมชั่นความรู้กิจกรรมทางกายและการนอนหลับส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี จ านวน 1 เรื่อง 
  3. งานมหกรรมส่งเสริมการเล่นอิสระและการเล่นที่ครอบครัวมีส่วนร่วมตามช่วงวัย 
  3.1 จัดประชุมภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงาน มหกรรมส่งเสริมการเล่นอิสระและการเล่น 
ที่ครอบครัวมีส่วนร่วมตามช่วงวัย จ านวน 2 ครั้ง 
  - ประชุมฯ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกาย 
เพ่ือสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย    

- ประชุมฯ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย 
  3.2 จ้างจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเล่นอิสระและการเล่นที่ครอบครัวมีส่วนร่วม 
ตามช่วงวัย จ านวน 1 ครั้ง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ สวนศรีเมือง จังหวัดระยอง 
 
  หมายเหตุ : ปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานตามสถานการณ์โควิด - 19 
  ผู้ให้ข้อมูล : นางทับทิม  ศรีวิไล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก 
     
  5.1.2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 
  นางสาวปิยะนุช  ฤทธิ์ชารี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ น าเสนอความก้าวหน้าโครงการของ
กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นมีทั้งหมด 3 โครงการ ประกอบด้วย 
  1. โครงการ “เด็กไทยใส แซ่บ สุข...ยุควิถีใหม่” ภายใต้โครงการ ChoPA & ChiPA Game    
  2. โครงการสมเณรในถิ่นทุรกันดาร  
  3. โครงการเด็กเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้พ้ืนที่ของกพด. 
  ซึ่งกิจกรรมโครงการเข้าสู่ไตรมาสที่ 2 ส าหรับช่วงไตรมาสที่ 1 ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
ในการสมัครขอรับรางวัล Best Practice กับ HLO ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ด าเนินการการรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน และในไตรมาสที่ 2 จะจัดท าหนังสือประกาศผลรางวัลให้ภาคีเครือข่ายรับทราบ ขณะนี้ของรางวัล
ของปี 2565 รวมทั้งหมด 64 โล่รางวัล แผนการด าเนินการถัดไป เมื่อได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมจากกรม จะ
ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือการจัดการโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน
วัยรุ่น (เดิมมีแผนในช่วงเดือนเมษายน 2565 อาจจะต้องมีการเลื่อนออกไปก่อน เพราะจะต้องท าเรื่องจัดซื้อ
งบประมาณในการจัดซื้อโล่รางวัล) 
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  5.1.3 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยท างาน 
  นางสาวณิชา  คงทวีศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ น าเสนอความก้าวหน้าโครงการของ
กลุ่มวัยท างาน ซึ่งในเดือนที่ผ่านมาเราได้มีการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการก้าวท้าใจ จ านวน 4 ครั้ง 
และอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจผ่าน Facebook Fan page ช่องทาง Line และ YouTube 
Chanel ในส่วนของกิจกรรมก้าวท้าใจได้มีการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานอเนกประสงค์     
ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ภายใต้แคมเปญก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 
แต้มสุขภาพ ซึ่งมีภาคีเครือข่ายทั้งหมด 9 หน่วยงาน สามารถส่งผลได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป  
ในส่วนของการลุ้นของรางวัลสามารถติดตามได้ที่ Page Facebook ของก้าวท้าใจ และสามารถแอดไลน์ @THNVR  
ก ิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมก้าวท้าใจ ประชาสัมพันธ์ความรู้กิจกรรมทางกายผ่านทาง 
Onsite และ Online  
 
  5.1.4 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยสูงอายุ 
  นางสาวสุธาภรณ์  ถาวรบูรณทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ น าเสนอความก้าวหน้า
โครงการของกลุ่มผู้สูงอายุ ในไตรมาสแรกโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ได้ด าเนินการทบทวนวรรณกรรม     
สวนออกก าลังกายในผู้สูงอายุด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และโครงการส่งเสริมความรอบรู้และสุขอนามัยในการนอน
หลับที่ดีและมีคุณภาพ ไดจ้ัดท าคลิปวิดีทัศน์หลัก 10 ประการ การมีสุขอนามัยการนอนที่ดีทุกกลุ่มวัย และไตรมาส
ที่ 2 เราได้มีการเผยแพร่คลิปหลัก 10 ประการ ทาง YouTube ของกองกิจกรรมทางกายเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของ
โครงการกิจกรรมทางกายได้จัดท าคลิปและ E-book เรื่องการประเมินสมรรถภาพผู้สูงอายุเพ่ือลดความเสี่ยงการ   
หกล้มในผู้สูงอายุเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเผยแพร่ผ่านไลน์กองและจัดท าหนังสือเพ่ือเผยแพร่คลิป วิดีทัศน์ให้กับศูนย์
อนามัย และ สสม. นอกจากนี้ก าลังเตรียมจัดงานแถลงข่าวประกาศนโยบายวันนอนหลับโลก วันที่ 4 มีนาคม 
2565 เป็นการไลฟ์สตรีมมิ่ง บน Page Facebook กรมอนามัย ซึ่งได้เชิญท่านอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธาน    
ของงานวันนอนหลับโลก และมีผู้เข้าร่วมงาน คือ นายกสมาคมโลกจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย สสส.      
กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย 
  ประธานมอบกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ น าเรื่องการขับเคลื่อนการนอนหลับที่
ดีและมีคุณภาพ เข้าประชุมกองฯ ครั้งถัดไปในวาระสืบเนื่อง  
 
  5.2 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 – 2573 
  นางสาวรัตนาวดี  ทองสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 – 2573 จาก 
Timeline ได้มีการประชุมวางแผนขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 10 
มกราคม 2565 มีการสรุปผลการด าเนินงานทั้ง 5 อนุกรรมการ ตั้งแต่ปี 2561 – 2564 และมีการพิจารณากรอบ  
การขับเคลื่อนแต่ละคณะอนุกรรมการ ที่สอดคล้องกับ Action Plan ปี 2565  โดยระบุโครงการกิจกรรมที่แต่ละ
คณะจะด าเนินการในปี 2565 มีการพิจารณาเห็นชอบกรอบการด าเนินงาน และ Timeline ที่ก าหนดและมอบ
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตาม Timeline  
  กิจกรรมที่ 2 (ตาม timeline) ที่จะเกิดขึ้นจะเป็นการประชุมของ 5 อนุกรรมการ ขณะนี้
ความก้าวหน้าทางคณะกรรมการ M&E ได้ก าหนดจัดประชุม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 และ
คณะอนุกรรมการ Policy ได้หารือเบื้องต้น อยู่ระหว่างก าหนดจัดประชุม ครั้งที่ 1 ทั้งนี้มีการทบทวน
คณะอนุกรรมการในส่วนบุคลากรของกองฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบสนับสนุนฯ  
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  5.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจ าเดือนมกราคม 2565 
  5.3.1 เรื่องการด าเนินงานด้านการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของกองกิจกรรม
ทางกายเพื่อสุขภาพ  
  นางสาวพัทธ์ธีรา พระราช เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน น าเสนอการด าเนินงานด้าน
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ดังนี้ 
   ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
   กระทรวงการคลัง จึงก าหนดเป็น หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2561 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ 
   การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และ 
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
   “ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ท่ีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้น และ
เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
   หน่วยงานของรัฐได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์ซึ่งมีความแตกต่าง
กันในแต่ละหน่วยงาน การควบคุมภายในจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อน  
การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
   การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และ  
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
   กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  ได้มีการด าเนินงานตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายใน เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในของหน่วยงานให้มีความถูกต้อง รัดกุม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผ ล
โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งเป็นการป้องกันข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันเวลา 
และเพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการด าเนินงานของกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ จะบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุม ก ากับดูแล และการบริหารงาน 
   ซึ่งได้ด าเนินการตามมาตรฐานของกระทรวงการคลังที่ได้ก าหนด มีการวางระบบควบคุม
ภายใน โดยเริ่มตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด คือ 1. คณะกรรมการควบคุมภายใน 2. คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และมีการจัดท า Flow Chart การควบคุมภายในเพ่ือ
วางระบบ และมีการจัดท าประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายใน ซึ่งจะท าประเมินผลของปีที่ผ่านมา ในการ
ควบคุมภายในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งผลในการประเมินกองฯ มีการควบคุมภายในอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
เพียงพอ และได้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
   1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
   2. การประเมินความเสี่ยง 
   3. กิจกรรมการควบคุม 
   4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   5. กิจกรรมการติดตามผล 
จากนั้นได้น าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงลงในตาราง และเริ่มปรับปรุงกระบวนงานที่มีความเสี่ยงมากที่สุด  
ซึ่งกระบวนงานที่เราน ามามี 3 กระบวนงาน คือ กระบวนการวิจัย กระบวนการจัดการองค์ความรู้ และกระบวนการ
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บริหารงบประมาณ และจัดท าแบบ ปค.5 จัดท ากระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายในท าอย่างไรให้กระบวนการ
ท างานดีข้ึน  
  แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ( Business 
Continuity Plan : BCP) คณะกรรมการได้ร่วมกันจัดท า โดยตั้งสมมุติฐานเพ่ือวางแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และน าขึ้นเว็บไซต์กองฯ มีการจัดตั้งคณะท างานบริหารความต่อเนื่อง  โดยมี
ผู้อ านวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพเป็นประธาน  

  กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อม  
ต่อการปฏิบัติงานให้เกิดความต่อเนื่องเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน  
  1. อาคาร/ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  
  2. วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ / การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีส าคัญ  
  3. เทคโนโลยี สารสนเทศและ ข้อมูลที่ส าคัญ  
  4. บุคลากรหลัก  
  5. คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  จากนี้ไปคณะท างานก็จะมีการซ้อมแผนจะมาน าเสนอในการประชุมกองฯ ครั้งถัดไป 
     
  5.3.2 เรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
  นางสาวอนงค์นาถ อ ามาตย์มณี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน น าเสนอการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ดังนี้ 
   คุณธรรม (Virtue) เป็นมุมมองแง่หนึ่งของ จริยธรรม ซึ่งค านึงถึง สิ่งที่ถูกและผิด โดยมี
หลักใหญ่สามประการ ได้แก่ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในแต่ล่ะบุคคล ระบบยุติธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรม 
ประเพณี ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ทางสังคม และ ธรรมเนียมปฏิบัติ สภาพคุณความดี หรือคุณลักษณะที่แสดงออก
ของความดี ที่แสดงออกด้วยการปฏิบัติและเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป 
   จริยธรรม (Ethics) เป็นหนึ่งในวิชาหลักของ วิชาปรัชญา ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับความดีงาม
ทางสังคมมนุษย ์
   จรรยา (Etiquette) มีความประพฤติดีงาม 
   วินัย (Discipline) ระเบียบ กฎเกณฑ์ข้อบังคับส าหรับควบคุมความประพฤติทางกาย
ของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงาม เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน จะได้อยู่ร่วมกัน ด้วยความสุข 

  ค่านิยม สิ่งที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลยึดถือเป็นแนวทางแห่งพฤติกรรม และเมื่อปฏิบัติซ้ าๆ 
บ่อยๆ จนเป็นวิถีชีวิตและสืบทอดต่อกันไปเป็นวัฒนธรรมได้ ค่านิยมมีทั้งด้านบวกและด้านลบ เปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา 

 7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
  มาตรฐานทางจริยธรรมประการที่ 1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ 

 มาตรฐานทางจริยธรรมประการที่ 2 ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  มาตรฐานทางจริยธรรมประการที่ 3 กล้าตัดสินใจ และกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม 
  มาตรฐานทางจริยธรรมประการที่ 4 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
  มาตรฐานทางจริยธรรมประการที่ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  มาตรฐานทางจริยธรรมประการที่ 6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
  มาตรฐานทางจริยธรรมประการที่ 7 ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
 



๔๐ 
 

 
 

  กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
  1. ศึกษาแนวทาง  วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกรม 
  2. ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสระดับหน่วนงานที่ชัดเจนและส่งเสริม
ผลักดันการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 
  3. ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนและสื่อสารอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
  4. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานและประเมินผลลัพธ์การด าเนินงานรายไตรมาส 
  แผนการด าเนินการป้องกันทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
  กลยุทธ์ที่  1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยม ความผูกพัน ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิด - 19 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
  กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล 
  ไตรมาสที่ 1 ส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกคนดีศรีอนามัยของกรมอนามัย 
  ไตรมาสที่ 2  

 การสร้างความรอบรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตแก่
บุคลากรในหน่วยงาน 

 ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน 
 เข้าร่วมประกวดหน่วยงานคุณธรรม 
 การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม 
 การประเมินความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต 

  ไตรมาสที่ 3  
 การสร้างความรอบรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตแก่

บุคลากรในหน่วยงาน 
 การประเมินความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต 

  ไตรมาสที่ 4  
 การสร้างความรอบรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตแก่

บุคลากรในหน่วยงาน 
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่งเสริมค่านิยม ความผูกพัน และวัฒนธรรม

องค์กร ตามหลักคุณธรรม 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 



๔๑ 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
   - ไม่มี – 
 

ปิดประชุม เวลา  15.00 น. 

 

 

 
นางสาวรดาธร  เชื้อทองดี 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 
 

           นางสาวรัตนาวดี  ทองสุทธิ์ 
                                                                                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ      
                                                                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


