
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งท่ี 6/2565 
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 

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

 

ผู้มาประชุม 
 1. นายอุดม  อัศวุตมางกุร  ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ (ประธาน) 

2. นางนงพะงา  ศิวานุวัฒน์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวรัตนาวด ี ทองสุทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวพรรณี พันธ์เสือ    เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
5. นางสาวณัฐนันท์   นวลมีศรี  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
6. นางสาวธวลัรัตน ์ ใหม่รัตนไชยชาญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
7. นางณัฏฐกา  กิจสมมารถ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 8. นางสาวขนิษฐา ระโหฐาน  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 9. นางสาวสมฤทัย พลยุทธ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

10. นางสาวปิยะนุช ฤทธิ์ชารี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11. นางสาวณิชา คงทวีศักดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12. นางสาวศิรินญา วัลภา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
13. นางสาวพรรณี ทับธานี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
14. นายอภิรติ  ชัยวิจิตร   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
15. นายสันสนะ  ณรงค์อินทร์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
16. นางสาวอนงค์นาถ อำมาตย์มณี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
17. นางสาวรดาธร เชื้อทองดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
18. นายธวชัชัย  แคใหญ่   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  
19. นายชวพล  หัชลีฬหา  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 20. นางสาวรุ่งนภา ดุงสูงเนิน  นักจัดการงานทั่วไป 
21. นางสาวนูรอารีนี บูงอ   นักจัดการงานทั่วไป 

 22. นายพิเชษฐ์  นกบิน   ผู้รับจ้างขับรถยนต์และด้านคลังพัสดุ  
 23. นายสมภพ  จันทะดวง  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 24. นางสาวกนกวรรณ ดอกไม้   นักวิชาการสาธารณสุข 

25. นางสาววชัราภรณ์ เถาว์แล   นักวิชาการสาธารณสุข 
26. นายกิตติพงษ์ ภัสสร   นักวิชาการสาธารณสุข 

 

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

2. นางนภัสบงกช ศุภะพิชน์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
3. นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

 4. นางทับทิม  ศรีวิไล   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
       รก.นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

5. นางสาวพัทธ์ธีรา พระราช   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
 6. นายวัชรินทร ์  แสงสัมฤทธิ์ผล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

7. นายวสันต ์  อุนานันท์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 8. นางสาวปทุมรัตน์ สามารถ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
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9. นางสาวณัฐนันท์ แซมเพชร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
10. นายทัพพ์นริศร์ ซ่อนกลิ่น  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11. นางสาวขวัญจิรา นัดประสิทธิ์  นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
12. นางสาวจิรัญชญา พารอด   พนักงานธุรการ ส3 
13. นางสาวชญาภา แตงจั่น    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
14. นางสาวกัลป์นิกา มาน้อย   ผู้ประสานงานการเงิน-บัญชี โครงการ 
15. นายฤทธิรงค์ โพธิ์กลางดอน  พนักงานธุรการ ส3 
16. นางสาวกรรณิกา แก่นสาร   เจ้าพนักงานธุรการ 
17. นางสาวบุษยา ภูฆัง   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
18. นายเศวต  เซี่ยงลี่   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
19. นายธวชัชัย  ทองบ่อ   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
20. นายรังสิต  ศรีพรหม  นักจัดการงานทั่วไป 
21. นางสาวอัญชล ี จุฑานนท์   ธุรการ 

 22. นายณัฐพงษ์  อินต๊ะปัญญา  ผู้รับจ้างขับรถยนต์และด้านทะเบียนรถยนต์ 
23. นายพงษ์พันธ์  สมบูรณ์ทรัพย์  ผู้รับจ้างขับรถยนต์ 
24. นางสาวนฤมล กิ่งแล   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา   

 

เริ่มประชุม เวลา  13.30 น. 
 
วาระพิเศษ   
   1. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   นายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ พร้อมด้วย
บุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่าง
บุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน จึงได้ประกาศ เจตนารมณ์    
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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   2. ประกาศเจตนารมณ์กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   นายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ พร้อมด้วย
บุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะร่วมกันขับเคลื่อน กองกิจกรรมทางกาย
เพ่ือสุขภาพ ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ “สร้างเสริมคุณธรรมการปฏิบัติงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้
คุณธรรมเป้าหมาย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู หรือวัฒนธรรมองค์กร (HEALTH) กองกิจกรรมทางกาย
เพ่ือสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   นายอุดม อัศวุตมางกุร ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ แจ้งเรื่องแนวปฏิบัติ
ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 อธิบดีกรมอนามัยให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเราเป็นองค์กรที ่ให้ความรู้         
ให้แนวปฏิบัติกับประชาชน และรณรงค์ให้ใส่แมส ล้างมือ เว้นระยะห่าง การประเมินความเสี่ยงตนเองด้วย Thai 
Stop Covid และมาตรการแนวปฏิบัติเพ่ือองค์กรสถานที่ปลอดภัย Covid Free Setting มี 3 ด้าน 
   1. การจัดการสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment) 
   2. การจัดการผู้ให้บริการ (COVID Free Personnel) 
   3. ผู้รับบริการ (COVID Free Customer) 
ดังนั้นอธิบดีกรมอนามัยจึงเน้นย้ำให้ทุกคนต้องปฏิบัติเป็นต้นแบบให้กับประชาชน การป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น ไม่ให้ติด
เชื้อ ทำอย่างไร และแผนเผชิญเหตุ หากมีผู้ติดเชื้อจะทำอย่างไร ผู้ที่ติดต้องทำอย่างไร และร่วมด้วยช่วยกันตาม
มาตรการ  
 
   มติที่ประชุม รับทราบและนำไปปฏิบัติ  
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565 
   นางสาวรัตนาวดี  ทองสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่ม
บริหารยุทธศาสตร์ ได้สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 มี 5 
ประเด็น 
   1. เรื ่องก้าวท้าใจ Season 4 ผู้อำนวยการกล่าวขอบคุณกลุ่มวัยทำงานและบุคลากร    
ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเปิดตัวก้าวท้าใจฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 และมอบกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น
ตั้งเป้าหมายขับเคลื่อนงานให้มีนักเรียนเข้าร่วมลงทะเบียน 1 ล้านคน และมอบกลุ่มผู้สูงอายุหาแนวทาง Approach 
ในกลุ่มผู้สูงอาย ุ ในส่วนของกองฯ กำหนดให้มีการมอบรางวัลสำหรับบุคลากรที่สามารถทำได้ 100 แต้ม 8 คนแรก  
   2. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25654 และมอบกลุ่ม
บริหารยุทธศาสตร์ดำเนินการของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากรองอธิบดีกรมอนามัย (นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์) 
   3. การรายงานความก้าวหน้าผลดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ของแต่ละตัวชี้วัด 
   4. การรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของแต่ละกลุ่มงาน 
   5. เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื ่อง การดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในและการ
ควบคุมภายใน และ เรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ โดยกลุ่มอำนวยการ 

 

   มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ  
     ครั้งที่ 5/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  นางสาวพรรณี  พันธ์เส ือ เจ ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ (ค่าพตส.,แพทยไม่ทำเวช.,ค่าเช่าบ้าน) เบิกจ่ายแล้ว 250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.85 
2. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรหน่วยงาน เบิกจ่ายแล้ว 1,359,573.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.70 
3. โครงการขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก ประจำปี  2565 เบิกจ่ายแล้ว 523,100 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 71.41 
4. โครงการ “เด็กไทยใส แซ่บ สุข...ยุควิถีใหม่” 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 574,993.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.33 
 โดยภาพรวมงบดำเน ินงาน 10,615,963 บาท เบ ิกจ ่ ายรวม 3 ,606,891.58 บาท ค ิด เป็น 

ร้อยละ 33.98 สำหรับงบลงทุน 23,552,650 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,537,650 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.77  
รวมงบดำเนินงานและงบลงทุน 34,168,613 บาท เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,144,541.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.98 



๕ 

 
 

 3.2  ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 10 ตัวช้ีวัด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565) ได้แก ่

3.2.1 นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย 4 ตัวช้ีวัด 
 

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 

ไม ่ม ีก ิจกรรมการดำเนินงานในรอบเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 
 

ไม่มีกิจกรรมการดำเนินงานในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 -  

 

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 

 

 
 
 
 



๖ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ติดตามและประเมินองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติ
เป็นเลิศและองค์กรรอบรู้สุขภาพ ด้านการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือเด็กไทย  
สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี 

     การตรวจเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร รวมถึงติดตาม 
และประเมินองค์กรที ่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศและรางวัลองค์กรรอบรู้
สุขภาพ ด้านการส่งเสริม  กิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน 
แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำ ปีงบประมาณ 2565 ที่มีโรงเรียนสมัครเข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 364 แห่ง ประกอบด้วย 
     - องค์กรที ่มีว ิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) จำนวน 312 
โรงเรียน/หน่วยงาน 
     - องค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization: HLO)  
       จำนวน 52 โรงเรียน/หน่วยงาน 
ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
       ผลการดำเนินงาน พบว่า จำนวนองค์กรที่สมัครเข้าร่วมคัดเลือก
เป็นต้นแบบ  ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายการส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำ ปีงบประมาณ 
2565 มีความครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค ดังนี้ 

1. ภาคเหนือ จำนวน 77 แห่ง (ศอ.1-ศอ.3) 
2. ภาคกลาง จำนวน 76 แห่ง (ศอ.4-ศอ.6, สสม.) 
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 187 แห่ง (ศอ.7-ศอ.10) 
4. ภาคใต้ จำนวน 25 แห่ง (ศอ.11-ศอ.12) 

 
 

 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
     เน ื ่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโคว ิด–19  
ในประเทศไทยยังพบผู ้ต ิดเชื้อ
เพ ิ ่มข ึ ้น ท ุกภ ูม ิภาคทำให ้ไม่
สามารถลงพื้นที่เยี ่ยมเสริมพลัง 
ติดตาม และประเมินฯ ได้ 
แนวทางการแก้ไข  
1) การติดตาม 
ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น 
โทรศัพท์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ หรือ 
สื่อ Social media  
2) การประเมิน โดยการ
พิจารณาหลักฐานประกอบการ
ประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด 

น.ส.ศิรินญา วัลภา 



๗ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
โดยมีโรงเรียนที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายจนเกิดผล
ประจักษ์ และสามารถจัดการปัญหาเด็กอ้วน เด็กเตี้ย เด็กผอม และ
เด็กไม่แข็งแรงได้ มีจำนวนทั้งสิ้น 65 แห่ง และได้ประกาศผลรางวัล
เกียรติคุณฯ ผ่านเว็บไซต์“ชมรม ChOPA & ChiPA Game ประเทศ
ไทย” และมีหนังสือประกาศผลรางวัลเกียรติคุณฯ ไปยังหน่วยงาน
เครือข่ายกรมอนามัยที่เก่ียวข้อง ตามเอกสารหลักฐานที่แนบ ตามลิงค์ 
 https://www.chopachipa.org//Home/news/332 

 
 
 
 
 
 

https://www.chopachipa.org/Home/news/332


๘ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙ 

 

 
 

ตัวช้ีวัด 1.17 ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ส่งเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
1.1 จัดจ้างการบริหารงานลงทะเบียน
และบริหารจัดการข้อมูลส่งเสริมการออก
กำลังกายเพ่ือสุขภาพทางวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ 

อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน งวดที่ 1 จัดจ้างการบริหารลงทะเบียน
และบริหารจัดการข้อมูลส่งเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพทางวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ 

 กลุ่มวัยทำงาน 

4. ประชุมติดตามการดำเนินโครงการ
ก้าวท้าใจ Season 4  
• (ครั้งที่ 12) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2565 เวลา 09.30 -14.00 
น. ณ ห้องประชุมกองกิจกรรม
ทางกายเพื ่อสุขภาพ อาคาร 7 
ชั้น 7 กรมอนามัย 

การประชุมติดตามการดำเนินงานก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 
100 วัน 100 แต้มสุขภาพผ่านระบบ Video Conference 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/4c3cpt37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มวัยทำงาน 

https://tinyurl.com/4c3cpt37


๑๐ 

 

 
 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

3.3 การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line OA 
ก้าวท้าใจเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

ตรวจรับการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่าน Line OA ก้าวท้าใจเพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมทางกายให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ประจำงวดที่ 1 
- จัดทำแผนและบริหารจัดการสื่อโซเชียลมีเดียทางช่องทาง Line 

Official "ก้าวท้าใจ Season 4" 
- ดำเนินการดูแลบริหารจัดการบัญชี Line OA Line Official  

"ก้าวท้าใจ Season 4" ต่ออายุชื่อบัญชีแบบพรีเมี่ยม 1 ครั้ง 

 กลุ่มวัยทำงาน 

3.4. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
กิจกรรมทางกายผ่าน FB fanpage 
ก้าวท้าใจ และ Youtube channel  
ก้าวท้าใจ 

- Push Message ผ่านทาง Line Official “ก้าวท้าใจ Season 4” 
จำนวน 1,000,000 ข้อความ 

- ดำเนินการออกแบบข้อความพร้อมInfographic สำหรับ Push 
Message จำนวน 5 ข้อความ 

- จัดหาของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบของเกมส์
ตอบคำถาม หรือเกมส์แบบอื่นๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รางวัล 
โดยมีมูลค่ารางวัลไม่ต่ำกว่า ชิ้นละ 500 บาท พร้อมจัดส่งให้ 
ผู้ได้รับรางวัล จำนวน 5 รางวลั 

- ดำเนินการจัดส่งเสื้อก้าวท้าใจ สำหรับผู้เข้าร่วมก้าวท้าใจ  
จำนวน 30 ตัว 

ตรวจรับการจ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กิจกรรมทางกายผ่าน FB 
Fanpage ก้าวท้าใจ และ Youtube channel 

 

 กลุ่มวัยทำงาน 



๑๑ 

 

 
 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

  

ก้าวท้าใจ ประจำงวดที่ 1 
- จัดทำแผนประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการสื่อโซเชียลมีเดียทาง

ช่องทาง 
 Facebook Fanpage "ก้าวท้าใจ" 
 Youtube Channel "ก้าวทา้ใจ" 

- ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ หรือองค์ความรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ ในรูปแบบ Infographic จำนวนไม่น้อยกว่า 4 
ชิ้น และเผยแพร่ผ่าน Facebook Fanpage "ก้าวท้าใจ 

- ดำเนินการผลิต Clip VDO ประชาสัมพันธ์ หรือองค์ความรู้ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ เผยแพร่ผ่าน Facebook Fanpage "ก้าวท้า
ใจ" และ Youtube Channel "ก้าวท้าใจ" ความยาวไม่น้อยกว่า 
2 นาที จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 

- ดำเนินการผลิต Motion Graphic ประชาสัมพันธ์ หรือองค์
ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เผยแพร่ผ่าน Facebook 
Fanpage "ก้าวท้าใจ" และ Youtube Channel "ก้าวท้าใจ" 
ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที 

- ดำเนินการผลิตสื่อ Cover Photo และเผยแพร่ผ่าน Facebook 
Fanpage "ก้าวท้าใจ" จำนวน  1 ชิ้น 

 กลุ่มวัยทำงาน 



๑๒ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

  

- จัดกิจกรรมในรูปแบบของเกมตอบคำถาม หรือเกมแบบอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวกับโครงการก้าวท้าใจ ผ่าน Facebook Fanpage  
"ก้าวท้าใจ" จำนวน 1 ครั้ง 

- กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน Facebook Fanpage "ก้าวท้า
ใจ" จำนวนคนเข้าถึงโพสต์ทั้งหมด  
จำนวน 300,000 คน 

- กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน Facebook Fanpage  
"ก้าวท้าใจ" จำนวนการส่งต่อโพสต์ (Share) จำนวน 3,000 แชร์ 

 กลุ่มวัยทำงาน 

4.1 มีระบบลงทะเบียนก้าวท้าใจ ระบบลงทะเบียนก้าวท้าใจ 

หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://www.kaotajai.com/login 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.kaotajai.com/login


๑๓ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

4.2 มีระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ  
https://dopah.anamai.moph.go.th/th/vdo-gallery/3512 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด หลักฐานตาม Link ที่แนบ  
https://tinyurl.com/2p8zrr3u 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://dopah.anamai.moph.go.th/th/vdo-gallery/3512
https://tinyurl.com/2p8zrr3u


๑๔ 

 

 
 

ตัวช้ีวัด 1.19 ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

1. ผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีทัศน์การประเมินสมรรถภาพ  
ทางกายผู้สูงอายุ (งบประมาณ 200,000 บาท) 

- เผยแพร่คลิปวิดีทัศน์การประเมินสมรรถภาพทาง
กายผู้สูงอายุผ่านช่องทาง Youtube กองกิจกรรม
ทางกายเพื่อสุขภาพ และเว็บไซต์  กองกิจกรรม
ทางกายเพื่อสุขภาพ 
- จัดทำหนังสือขอส่งสื่อการประเมินสมรรถภาพ
ทางกายผู้สูงอายุถึง ศอ.1-12 และ สสม. 
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 1 
https://tinyurl.com/2czvp32h 
 

 

- 

 

 

 

 

1.นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์ 
2. นางสาวพรรณี ทับธานี 
3. นายธวชัชัย แคใหญ่ 
 
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม 
ทางกายผู้สูงอายุ  

2. ผลิตและเผยแพร่คู่มือ Online การประเมินสมรรถภาพ
ทางกายและความเสี ่ยงการหกล้มผู ้ส ูงอายุ  (E-Book) 
(งบประมาณ 100,000 บาท) 
 

- เผยแพร่คู่มือ Online การประเมินสมรรถภาพ
ทางกายและความเสี่ยงการหกล้มผู้สูงอายุผ่าน
ช่องทาง เว็บไซต์กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
- จัดทำหนังสือขอส่งสื่อการประเมินสมรรถภาพ
ทางกายผู้สูงอายุถึง ศอ.1-12 และ สสม. 
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 1 
https://tinyurl.com/2czvp32h 
 

 
 
 
 

https://tinyurl.com/2czvp32h
https://tinyurl.com/2czvp32h


๑๕ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

2. โครงการส่งเสริมความรอบรู้และสุขอนามัยในการนอนหลับที่ดีและมีคุณภาพ ปี 2565 

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

จ ัดทำหน ั งส ื อขอส ่ งส ื ่ อหล ัก  10 ประการ  
เพื่อสุขอนามัยการนอนหลับที่ดีทุกกลุ่มวัยถึง ศอ.
1-12 และ สสม. 
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 2 
https://tinyurl.com/2czvp32h 
 

- 1.นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์ 
2. นางสาวพรรณี ทับธานี 
3. นายธวชัชัย แคใหญ่ 
 
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม 
ทางกายผู้สูงอายุ 

2.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนและกำหนดหัวข้อ
การประกาศนโยบาย ประเด็นการสร้างความรอบรู้และ
การมีสุขอนามัยการนอนที่ดีและมีคุณภาพทุกกลุ่มวัย “วัน
นอนหลับโลก” 

ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนและเตรียมการจัด
งานประกาศนโยบายและแถลงข่าวการสร้างความ
รอบรู้และการมีสุขอนามัยที่ดีและมีคุณภาพทุกกลุ่ม
วัย “วันนอนหลับโลก” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2565 
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 2 
https://tinyurl.com/2czvp32h 
 

 

2.3 จัดงานประกาศนโยบายและแถลงข่าวการสร้างความ
รอบรู ้และการมีสุขอนามัยการนอนที ่ดีและมีคุณภาพ 
ทุกกลุ่มวัย “วันนอนหลับโลก” วันที่ 4 มี.ค. 65 

จัดทำรายละเอียดการจัดจ้างการเผยแพร่ประกาศ
นโยบายและแถลงข่าวการสร้างความรอบรู ้และ
การมีสุขอนามัยการนอนที่ดีและมีคุณภาพทุกกลุ่ม
วัยตามระเบียบพัสดุ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 3 
https://tinyurl.com/2czvp32h 
 

  

 

https://tinyurl.com/2czvp32h
https://tinyurl.com/2czvp32h
https://tinyurl.com/2czvp32h


๑๖ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

2.4 จัดทำบทสรุปผู้บริหารในการดำเนินงานตามแผนการ
ดำเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก ตามแผนงานโครงการฯ          
และนโยบายประเด็นสำคัญของรัฐบาล 
 

บทสรุปผู ้บริหารในการดำเนินงานตามแผนการ
ดำเน ินงาน รอบ 5 เด ือนแรก ตามแผนงาน
โครงการฯ และนโยบายประเด็นสำคัญของรัฐบาล 
-  กล ุ ่ ม เป ้ าหมายทั้ งหมดประมาณ จำนวน 
748,200 คน  
- ผลการดำเนินงานใน Blue Book Application 
จำนวน 628,541 คน 
 - ผ ู ้ส ูงอายุม ีพฤติกรรมสุขภาพที ่พ ึงประสงค์  
8 ด้านจำนวน 456,035 คน คิดเป็นร้อยละ 
72.55  
(ท ี ่มา : Blue Book Application ณ ว ันท ี ่  28 
กุมภาพันธ์ 2565) 
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 4 
https://tinyurl.com/3386czbf 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1.นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์ 
2. นางสาวพรรณี ทับธานี 
3. นายธวชัชัย แคใหญ่ 
 
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม 
ทางกายผู้สูงอายุ 

 

https://tinyurl.com/3386czbf


๑๗ 

 

 
 

3.2.2 ตัวชี้วัดบริหารจัดการ 6 ตัวช้ีวัด 
  ตัวช้ีวัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ก ิจกรรมที ่  2 การประช ุมคณะทำงาน
ต ิดตามและประเม ินผลระบบควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง 

การประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง 
หลักฐานตาม Link ทีแ่นบ  
https://tinyurl.com/4mhkv4yv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มอำนวยการ 

 

https://tinyurl.com/4mhkv4yv


๑๘ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ก ิจกรรมท ี ่  6 จ ัดทำมาตรฐาน/แนว
ทางการปฏิบัต ิ SOP หรือ Flow Chart 
ก ร ะบ ว น ก า ร ท ำ ง า น ท ี ่ ส ำ ค ั ญ ต าม
ข้อเสนอแนะและประเด็นที่ตรวจพบ 

จัดทำมาตรฐาน/แนวทางการปฏิบัติ SOP หรือ Flow Chart 
กระบวนการทำงานที่สำคัญตามข้อเสนอแนะและประเด็นที่ตรวจพบ 

หลักฐานตาม Link ทีแ่นบ 

https://tinyurl.com/bdssww3h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

https://tinyurl.com/bdssww3h


๑๙ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที ่ 7 เผยแพร่มาตรการ/แนว
ทางการปฏ ิบ ัต ิ งาน SOP หร ือ Flow 
Chart กระบวนงานที่ปรับปรุงในเว็ปไซต์
หน่วยงาน/ที่ประชุมกอง 

เผยแพร่มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงาน SOP หรือ Flow Chart 
กระบวนงานที่ปรับปรุงในเว็ปไซต์หน่วยงาน/ที่ประชุมกอง 

หลักฐานตาม Link ที่แนบ หน้า 38 
 
https://tinyurl.com/4hukvnrr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

https://tinyurl.com/4hukvnrr


๒๐ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 8 ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ
ดำเนินงานการควบคุมภายใน 

มีการถ่ายทอดองค์ความร ู ้ ในการดำเน ินงานการควบคุมภายใน  
ในการประชุมกองฯ ครั ้งที ่  5 เมื ่อว ันที ่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ หน้า 38 
https://tinyurl.com/2v4vv76r 
 
 

 

 

 

  

Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/3c28w4vp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://tinyurl.com/2v4vv76r
https://tinyurl.com/3c28w4vp


๒๑ 

 

 
 

 ตัวช้ีวัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
ก ิจกรรมท ี ่  1  ก ิจกรรมรณรงค ์ Big 
Cleaning Day (5ส : สะสาง สะดวก 
สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) 
 
 
 
 
 

Outcome: ผลลัพธ์ของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
ตัวช้ีวัด 2.2 รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) 
 
ผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด :  √ 
(ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว) 
กิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day 
(ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) 
ครั้งที่ 4 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 (ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว) 
ครั้งที่ 5 วันที่ 18 มีนาคม 2565  (อยู่ระหว่างการดำเนินการ) 

 

       ส ืบ เน ื ่ องจากการดำเน ินก ิ จกรรมเสร ็ จส ิ ้น ในคร ั ้ งท ี ่  3   
(21 ม.ค.65) นั ้น ในครั ้งที ่ 4 (17 ก.พ.65) ได้ดำเนินกิจกรรม  
5ส เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว บุคลากรให้ความร่วมมือ จะเห็นได้ชัดเจนว่า
การดำเนินกิจกรรมนี ้ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง บุคลากรกอง
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ได้เห็นความสำคัญมากยิ่งขึ้น จึงทำให้เกิด
การรักษาความสะอาด และรักการจัดระเบียบบริเวณที่ทำงานได้และ
การดำเนินกรรม 5ส ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี
งบประมาณ 2565 ในช่วง 6 เดือนแรก ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ และโครงการ 5ส นี้ก็จะยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในช่วง 6 
หลัง ซึ่งอยู่ในขั้นระหว่างการดำเนินการ 
     
    
 

- 6 กลุ่มงาน 
กลุ่มอำนวยการ 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก 
กลุ่มพัฒนาฯวัยเรียนวัยรุ่น 
กลุ่มพัฒนาฯวัยทำงาน 
กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอายุ 
 



๒๒ 

 

 
 

ผลการประเมิน HWP, 5ส ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  
ในรอบ 5 เดือนแรกของปี 2565 (ตุลาคม 64 - กุมภาพันธ์ 65) 
1. ผลการประเมิน (HWP) ระดับดี คะแนน 43.35 (0.5) 
2. หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน 5ส คะแนน 41.80 (0.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
       1. หลักฐานแสดงผลผ่านเกณฑ์การประเมิน 5ส ของกองฯ  
         https://tinyurl.com/3epmu659 
 

       2. หลักฐานแสดงผลผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย 
Healthy Workplace Happy for Life ระดับดี ของกองฯ 
         https://tinyurl.com/2s3r76ap 
 

       3. รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.2 ครั้งที่ 3/2565 
         https://tinyurl.com/2p894run 
 

       4. หลักฐานการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day (5ส : 
สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) 
         https://tinyurl.com/2afw3kk2 

 

https://tinyurl.com/3epmu659
https://tinyurl.com/2s3r76ap
https://tinyurl.com/2p894run
https://tinyurl.com/2afw3kk2


๒๓ 

 

 
 

 
กิจกรรมที่ 2 มีชีวิตชีวากับสมดุลชีวิต
การแข ่ งข ัน เทเบ ิล เทนน ิส  DOPAH  
โอเพ่นคัพ 2021 

Outcome: ผลลัพธ์ของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
ตัวช้ีวัด 2.2 รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) 
 
ผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด : (เลื่อน) 

 

(เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทำให้กิจกรรมยังไม่สามารถดำเนินการได้ เพื่อลดการ
รวมกลุ่มและลดความเสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิดโรคโควิด-19 ได้  

 

       กิจกรรมชีวิตชีวากับสมดุลชีวิตการแข่งขันเทเบิลเทนนิส DOPAH 
โอเพ่นคัพ 2021 เป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.2 
( ใ นส ่ ว นขอ ง  Healthy Workplace Happy For life: HWP) เ ป็ น
กิจกรรมรูปแบบหนึ่งที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรในกองฯ ให้
เกิดความสามัคคีช่วยเหลือปรองดองซึ่งกันและกัน และทำให้ร่างกาย
แข็งแรง จิตใจร่าเริง สนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ให้อภัย
ซึ ่งกันและกัน ซึ ่งกิจกรรมนี ้จะเป็นจุดเริ ่มต้นของการสร้างเสริม
พลานามัยที่ดี และเป็นกิจกรรมที่จัดให้บุคลากรได้มีการทำกิจกรรม
ร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อรองรับการทำงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพในอนาคต และสามารถยกระดับให้เป็นองค์กรแห่ง
ความสุขที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรภายใต้คำ
ว่า “HEALTH” ได ้

 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
       1. รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.2 ครั้งที่ 3/2565 
         https://tinyurl.com/2p894run 

- กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก 

https://tinyurl.com/2p894run


๒๔ 

 

 
 

 
กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาศ ักยภาพการข ับเคล ื ่ อน
องค์กรสู่ความสำเร็จ ปี 2565 
 

Outcome: ผลลัพธ์ของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
ตัวช้ีวัด 2.2 รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) 
 
ผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด :  (เลื่อน) 

 

(กิจกรรมอาจจะมีการเลื่อน เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กิจกรรมยังไม่สามารถ
ดำเนินการได้) 
 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
       1. รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.2 ครั้งที่ 3/2565 
         https://tinyurl.com/2p894run 
 

- กลุ่มอำนวยการ 

กิจกรรมที่ 4 การเข้ารับการตรวจสุขภาพ
ประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน 
 

กิจกรรมจะอยู่จัดขึ้นในรอบ 5 เดือนหลัง 
 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
       1. รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.2 ครั้งที่ 3/2565 
         https://tinyurl.com/2p894run 
 

- กลุ่มอำนวยการ 

กิจกรรมที่ 5 การเข้ารับการวัดดัชนีมวล
กาย (BMI) 

Outcome: ผลลัพธ์ของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัด 2.2 รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) 
 
ผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด :  √ 
(ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว) 

 

- กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอายุ 
กลุ่มพัฒนาฯ วัยทำงาน 

https://tinyurl.com/2p894run
https://tinyurl.com/2p894run


๒๕ 

 

 
 

     การเข้ารับการวัดหาค่าดัชนีมวลกาย และวิเคราะห์ข้อมูล (BMI) 
ของบุคลากรในกองฯ รอบ 5 เดือนแรก ปี 2565 (ตุลาคม 2564 - 
กุมภาพันธ์ 2565) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  
     โดยการเข้ารับการวัดหาค่าดัชนีมวลกาย และวิเคราะห์ข้อมูล (BMI) 
ของบุคลากรในกองฯ รอบ 5 เดือนแรก ปี 2565 นั้นบุคลากรจะต้อง
เข้ารับการวัด Inbody เพ่ือวัดหาค่าดัชนีมวลกาย จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
      - ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2564 (ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) 
และนำข้อมูลที ่ได้มาวิเคราะห์เพื ่อหาค่า BMI จากการวัด Inbody  
เพื ่อตรวจค่า BMI จำนวน 40 คน มีค่า BMI ปกติ จำนวน 20 คน  
คิดเป็นร้อยละ 50.00  
      - ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) 
โดยเปลี่ยนแปลงจากแผนเดิมซึ่งกำหนดในเดือนมกราคม 2565) และ
นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือหาค่า BMI จากการวัด Inbody เพ่ือตรวจ
ค่า BMI จำนวน 40 คน มีค่า BMI ปกติ จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.50 
        จำนวนบุคลากรของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ จากการ
ตรวจวัด In body เพื่อหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) จำนวน 40 คน รอบ 
5 เดือนแรก ปี 2565 มาดำเนินการคำนวณร้อยละที่เพิ ่มขึ ้นของ
บุคลากรที่มี BMI ปกติ โดยคำนวณจาก (ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI 
ปกติในรอบ 5 เดือนแรกของปี 2565 - ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI 
ปกติ ในรอบ 5 เดือนหลังของปี 2564) 

 
 
 



๒๖ 

 

 
 

รอบ 5 เดือนหลังของปี 2564 (มีนาคม - กรกฎาคม 2564) BMI 
ปกติ จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  
รอบ 5 เดือนแรกของปี 2565 (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565) 
BMI ปกติ จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50        
ดังนั้นบุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพมีร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
บุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ เพิ่มขึ้นเท่ากับ 
2.50 คิดเป็นคะแนน 0.5 คะแนน 
 
 

ค่าดัชนีมวลกาย ร้อยละของ BMI 
รอบ 5 เดือนหลัง 

ปีงบประมาณ 2564 

ร้อยละของ BMI 
รอบ 5 เดือนแรก 

ปีงบประมาณ 2565 

 

น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 2.50 2.50  
 ปกติ 50.00 52.50 

เกินเกณฑ์มาตรฐาน 20.00 20.00 
อ้วน 12.50 10.00 
อ้วนมาก 15.00 15.00 

 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 

1. รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.2 ครั้งที่ 3/2564 
    https://tinyurl.com/2p894run 

       2. หล ักฐานแสดงผลล ัพธ ์การว ิ เคราะห ์ เพ ื ่อคำนวณร ้อยละ 
ที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ปกติของกองกิจกรรมทาง
กายเพ่ือสุขภาพ            
            https://tinyurl.com/avj428m8 
 
 

 
 
 

ร้อยละ BMI ปกติเพิ่มขึ้น 
เท่ากับ 2.50. 

https://tinyurl.com/2p894run
https://tinyurl.com/avj428m8


๒๗ 

 

 
 

***เพิ่มเติมตาม Templates :  ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวและเสิรมสร้างคุณภาพชีวิต เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากกิจกรรม 
การดำเนินงานของตัวชี้วัด แต่เป็นหลักฐานซึ่งเป็นแนวทางในการประเมิน แต่การตอบแบบประเมินนี้ทางกองฯ ได้เอาผลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือเป็นประโยชน์ในการจัดทำแผน 

1) หลักฐานแสดงการตอบแบบประเมินสภาวะสุขภาพของบุคลากร กรมอนามัย 
1.1  ลงรายมือชื่อการตอบแบบประเมินสภาวะสุขภาพบุคลากร กรมอนามัย ตอบจำนวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 (0.25)      

 หลักฐานตาม Link ที่แนบ https://tinyurl.com/mvjsu684 
 

1.2  ผลการวิเคราะห์การประเมินสภาวะสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (พัฒนาโดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ) 
     หลักฐานตาม Link ที่แนบ https://tinyurl.com/2p8fsb83 
 

2) หลักฐานแสดงการตอบแบบประเมินเพื่อวัดคุณภาพชีวิตรายบุคคลและภาพรวมขององค์กร 
2.1 หลักฐานการตอบแบบประเมินคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร กรมอนามัย ตอบจำนวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.81 (0.25)     
      หลักฐานตาม Link ที่แนบ https://tinyurl.com/yc69t46e 
 

2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรกรมอนามัย      
      หลักฐานตาม Link ที่แนบ https://tinyurl.com/5ecna78b 
 

2.3 ภาคผนวก ฉ แบบสอบถามคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมอนามัย  
      หลักฐานตาม Link ที่แนบ https://tinyurl.com/h76tmrs4 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/mvjsu684
https://tinyurl.com/2p8fsb83
https://tinyurl.com/yc69t46e
https://tinyurl.com/5ecna78b
https://tinyurl.com/h76tmrs4


๒๘ 

 

 
 

   ตัวช้ีวัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 4 จัดทำรายงานผลติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ(รบจ.1) 
โดยใช้ข้อมูลมาจากระบบ GFMIS 
 

 

 

 

 

 

 

รบจ.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/bdfh543n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พัทธ์ธีรา พระราช 

https://tinyurl.com/bdfh543n


๒๙ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 5 เสนอรายงานผลการติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ(รบจ.1) 
ให ้ผ ู ้อำนวยการทราบโดยสร ุปวงเงิน
งบประมาณที ่ต ้องเร ่งร ัดการเบิกจ ่าย 
เพ ื ่ อให ้ผ ู ้ อำนวยการส ั ่ งการในการ
ขับเคลื ่อนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
เป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที ่กรม
อนามัยกำหนด 
 

 

 

 

 

รบจ.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/bdfh543n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พัทธ์ธีรา พระราช 

https://tinyurl.com/bdfh543n


๓๐ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 6 ติดตามการเบิกจ่ายในที่
ประชุมกองทุกครั้ง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ครั้งที่ 5/2565 
 หลักฐานตาม Link ที่แนบ  
https://tinyurl.com/2zsayw6n 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พัทธ์ธีรา พระราช 

https://tinyurl.com/2zsayw6n


๓๑ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 7 จัดประชุมรายงานผลการ
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ตามแผนปฏิบตัิการตัวชี้วัด
ของกองฯ 
 
 
 

 

 

 

 

รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตาม 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ประจำเดือนมีนาคม) 
หลักฐานตามทีแ่นบ 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พัทธ์ธีรา พระราช 

 
 



๓๒ 

 

 
 

ตัวช้ีวัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการทบทวน GAP 
ข ้อม ูลและความร ู ้ท ี ่ สำค ัญ ทบทวน
มาตรการและประเด็นความรู้ที ่จะใช้ใน
การขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ผู้บริหาร
และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื ่อขับเคลื ่อน
ตัวชี้วัด 

ดำเนินการทบทวน GAP ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญ ทบทวนมาตรการ
และประเด็นความรู้ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของ
กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
วิเคราะห์ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/mtvvtmxj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  

 

https://tinyurl.com/mtvvtmxj


๓๓ 

 

 
 

 
กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 6 ดำเนินการเลือก "ความรู้" 
ของกองจำนวนอย่างน้อยกลุ่มงานละ  
1 เรื่อง (6 กลุ่มงาน) และดำเนินการ 
จัดเวทีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน  
1 เรื่อง  (ครั้งท่ี 3 ประจำเดือนมีนาคม 
2565 จำนวน 1 เรื่อง) 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือนมีนาคม 2565 เรื่อง การพัฒนา
แพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ Season 4 โดยกลุ่มวัยทำงาน 
หลักฐานตามที่แนบ หน้าที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - คณะทำงานตัวชี้วัด 2.4 
ระดับความสำเร็จของการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(LO) 

 

 
 



๓๔ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 7 ดำเนินการสรุปความรู้  
ถอดบทเรียน จำนวน 2 เรื่อง 

สรุปความรู้ ถอดบทเรียน จำนวน 1 เรื่อง 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/3cr2xk7e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - คณะทำงานตัวชี้วัด 2.4 
ระดับความสำเร็จของการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(LO) 

 

 

https://tinyurl.com/3cr2xk7e


๓๕ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ระดับที่ 5 Outcome  1. เอกสารแสดงการส่งผลงานเข้ารับการประเมิน  
ประจำปี พ.ศ. 2565 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/tn99vp9w 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/2p8pfr63 
 
 
 

 
 
 
 
 

 - คณะทำงานตัวชี้วัด 2.4 
ระดับความสำเร็จของการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(LO) 

 

https://tinyurl.com/tn99vp9w
https://tinyurl.com/2p8pfr63


๓๖ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 2. เอกสารผลงานผ่านคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/mrx2xsck 
 
 
 
 

 
 
 
 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/5enep35a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - คณะทำงานตัวชี้วัด 2.4 
ระดับความสำเร็จของการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(LO) 

 

 

https://tinyurl.com/mrx2xsck
https://tinyurl.com/5enep35a


๓๗ 

 

 
 

ตัวช้ีวัด 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการขับเคลื่อน
แผนกำกับ ติดตามการดำเนินงาน 

 
 

 

 

 

 

รายงานผลการขับเคลื่อนแผนกำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/2bjhecn2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

 

https://tinyurl.com/2bjhecn2


๓๘ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 6 รายงานความก้าวหน้า 
ในการประชุมกองกิจกรรมทางกาย 
เพ่ือสุขภาพ 

 
 

 

 

 

 

รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตาม 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
(ประจำเดือนกุมภาพันธ์)  
หลักฐานตามที่แนบ หน้า 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 



๓๙ 

 

 
 

ตัวช้ีวัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 4 ทบทวนปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์หน่วยงานเกี่ยวกับการใช้จ่าย
งบประมาณตามมาตรการ OIT  
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ทบทวนปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงานเกี่ยวกับการใช้จ่าย
งบประมาณตามมาตรการ OIT  
หลักฐานตาม Link  ที่แนบ 
https://tinyurl.com/ycktxwjc 
 
 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มอำนวยการ 

 
 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/ycktxwjc


๔๐ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 6 ประเมินความเสี่ยงทุจริต 
ในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณ  
 
 

 

 

 

 

ประเมินความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณ  
หลักฐานตาม Link  ที่แนบ 
https://tinyurl.com/mr3uykjj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มอำนวยการ 

 

https://tinyurl.com/mr3uykjj


๔๑ 

 

 
 

 
กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 7 เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการ
ป้องกันการทุจริต  
 

 

มีการเผยแพร่องค์ความรู ้เกี ่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการทุจริต ในการประชุมกองฯ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/2zrh8tke 
 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มอำนวยการ 

ผลลัพธ์ตัวชี้วัดระดับ 5 ผลการประเมิน
การรับรู้ตามแบบประเมิน IIT 

ผลลัพธ์ตัวชี้วัดระดับ 5 ผลการประเมินการรับรู้ตามแบบประเมิน IIT 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/5t2zv7ea 
 
 
 
 

  

https://tinyurl.com/2zrh8tke
https://tinyurl.com/5t2zv7ea


๔๒ 

 

3.3 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการนอนหลับที่ดีและมีคุณภาพ 
       นางนงพะงา  ศิวานุวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ชี้ แจงในเรื่องของ
โครงการส่งเสริมความรอบรู ้และสุขอนามัยในการนอนหลับที ่ด ีและมีคุณภาพ ปี 2565 ซึ ่งการขับเคลื ่อน  
โครงการจะมีงานแถลงข่าวการประกาศนโยบายการสร้างความรอบรู ้และการมีส ุขอนามัยการนอนที ่ดี   
และมีคุณภาพทุกกลุ่มวัย “วันนอนหลับโลก” ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 11.oo น. ณ ห้องโถง  
อาคาร 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างความรอบรู้การมีสุขอนามัยการนอนหลับที่ดี
และมีคุณภาพทุกกลุ่มวัย โดยมีอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธานในพิธี และมีพิธีมอบโล่เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความ
ขอบค ุณ ท ี ่ม ีหน ่วยงานร ่วมจั ดก ิจกรรมใน world sleep day และให ้ เก ียรต ิมอบรางว ัลแก ่ผู้ ชนะเลิศ 
ในการแต่งเพลง และผู้ชนะเลิศในการประกวดคำขวัญ ร่วมถึงเกียรติบัตรสำหรับผู้ แต่งเพลงร่วมด้วย สำหรับ 
ในการเสวนาเรื่องของการส่งเสริมความรอบรู้และสุขอนามัยในการนอนหลับที่ดีและมีคุณภาพ และเรื่องสถานการณ์
การนอนหลับในประเทศไทย ความสำคัญของการนอนหลับ ตลอดจนจะมีการประกาศนโยบายแนวทางใน         
การส่งเสริมให้คนไทยมีสุขอนามัยที่ดี คลิปสุขอนามัยในการนอนหลับที่ดี 10 ประการ หน่วยงานที่เข้าร่วมในการ
เสวนาครั้งนี ้ได้แก่ สพฐ. กระทรวงแรงงาน สสส. กรมกิจการผู้สูงอายุ  
  แนวทางการขับเคลื่อนงาน 
  1. ขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้และการมีสุขอนามัยการนอนที่ดีและมีคุณภาพทุกกลุ ่มวัย  
(หลัก 10 ประการเพื ่อสุขอนามัยการนอนหลับที ่ดี) ผ่าน Cluster แต่ละกลุ ่มวัย และหน่วยงานภายใต้สังกัด       
กรมอนามัย ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 1-12 สสม. และภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล 
  2. ขับเคลื่อนผ่านช่องทางออนไลน์ทางอนามัยมีเดีย ที่เป็นเว็บไซต์รวบรวมสื่อสร้างความรอบรู้  
ของกรมอนามัย เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์   
  3. สื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) การส่งเสริมสุขภาพ 
ด้านการนอนหลับที่ดีและมีคุณภาพไปยังบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่เก่ียวข้อง 
  4. สร้างภาคีเครือข่ายโทรทัศน์ที่มีการ Tie in เรื่องการมีสุขอนามัยการนอนที่ดีและมีคุณภาพ  

  ประธานมอบกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นและกลุ่มวัยทำงาน เพิ่มเรื่องการนอนเข้ากับโครงการก้าวท้าใจ 
เพื ่อให้ครอบคลุมการมีกิจกรรมทางกายกาย คือ 1. กิจกรรมทางกายเพียงพอ 2. ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง  
3. การนอนหลับที่ดีและมีคุณภาพ  
 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมอบผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดดำเนินการตามกิจกรรม 
ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   - ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
   5.1 ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    5.1.1 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก 
    - ติดภารกิจไปราชการ 
 
    5.1.2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 
    นางสาวปิยะนุช  ฤทธ ิ ์ชาร ี น ักว ิชาการสาธารณสุขปฏิบ ัต ิการ  นำเสนอ
ความก้าวหน้าโครงการของกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น ในการดำเนินงานของกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น ได้มีการติดตามและประเมิน
องค์ท่ีปฏิบัติเป็นเลิศ และองค์กรความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยมีหน่วยงานที่สมัครเข้ามารับรางวัล จำนวน 364 แห่ง 
มีความครอบคลุมทั ้ง 4 ภาค แบ่งเป็นภาคเหนือ จำนวน 77 หน่วยงาน ภาคกลาง จำนวน 76 หน่วยงาน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 184 หน่วยงาน ภาคใต้ จำนวน 25 หน่วยงาน ซึ่งจะแบ่งเป็นโรงเรียนที่สมัครมา
ในนามของโรงเรียน Best Practice จำนวน 312 หน่วยงาน และในนามของโรงเรียน Health Literate Organize 



๔๓ 
 

 
 

จำนวน 52 หน่วยงาน รวมเป็นทั้งสิ้น 364 แห่ง ในการสมัครเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ ด้านการส่งเสริมกิจกรรม  
ทางกาย เพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IO EQ ดี ภายใต้โครงการ ChoPA & Game ประจำปีงบประมาณ 2565 
ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัล เด็กอ้วน เด็กเตี้ย เด็กผอม และเด็ก   
ไม่แข็งแรง จำนวน 65 แห่ง  
  สำหรับแผนภูมิเป็นการชี้แจงให้เห็นการดำเนินงานการรับรางวัล มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน หากคัดแยกเป็นรายจังหวัด ในรางวัลของ Best Practice มีจังหวัดที่ได้รับรางวัลทั้งหมด
จาก 77 จังหวัด ได้รับรางวัล 39 จังหวัด โดยในปีนี้ศูนย์อนามัยทุกศูนย์มีการกระจายหน่วยงานที่ได้รับรางวัล 
ยกเว้นศูนย์อนามัยที่ 8 และศูนย์อนามัยที่ 12 ซึ่งปีนี้ยังไม่มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ จำนวนโรงเรียนที่สมัครเข้ารับ
รางวัล Health Literate Organize จำนวน 21 จังหวัด แบ่งเป็นรายศูนย์อนามัย ปี 2565 ทั้งหมด 7 ศูนย์อนามัย ดังนี้ 
  1, ศูนย์อนามัยที่ 1 จำนวน 8 หน่วยงาน  
  2. ศูนย์อนามัยที่ 4 จำนวน 3 หน่วยงาน  
  3. ศูนย์อนามัยที่ 5 จำนวน 1 หน่วยงาน  
  4. ศูนย์อนามัยที่ 6 จำนวน 1 หน่วยงาน  
  5. ศูนย์อนามัยที่ 9 จำนวน 4 หน่วยงาน  
  6. ศูนย์อนามัยที่ 10 จำนวน 2 หน่วยงาน  
  7. ศูนย์อนามัยที่ 11 จำนวน 1 หน่วยงาน  
รวมเป็นทั้งสิ้น 20 หน่วยงาน และมีรางวัลที่เพิ่มขึ้นมา 1 รางวัล คือ รางวัลโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่มีวิธีปฏิบัติ
เป็นเลิศ (Best Practice) โดยในปีนี ้มีโรงเรียนในถิ ่นทุรกันดาร สมัครเข้ามาจำนวน 4 หน่วยงาน โดยผ่าน 
การคัดเลือก 1 หน่วยงาน คือ ศูนย์อนามัยที่ 8 จะมีการเตรียมงานสำหรับการจัดประชุมในช่วงประมาณเดือน
พฤษภาคม 2565 และมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อ สร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพ ในการลดโรคอ้วน
ในเด็กวัยเรียนวัยรุ ่น โดยการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานของ สพฐ. อธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู ้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร และผู ้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยได้นำเพลงที ่ใช้
ประชาสัมพันธ์อัพโหลดขึ้นบนเว็บไซต์ของกองฯ เรียบร้อยแล้ว  
  นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  เสนอว่า ควรมี 
การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม ให้ข้อแนะนำ ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้สมัครเข้ารับรางวัล ให้ความสนใจอยากจะสมัคร  
เข้ารับรางวัลเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี และโรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เราได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ชี้ให้เห็นส่วน
เติมเต็มอย่างไร เพ่ือให้การสมัครในปีถัดไปได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
  นางสาวปิยะนุช ฤทธิ์ชารี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ในส่วนของโรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์  
ได้มีการชี้แจงให้ทางโรงเรียนรับทราบเพื่อนำไปแก้ไข และพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์ในปีถัดไป และโรงเรียนที่ไม่ได้
สมัครเข้ารับรางวัล เราได้มีการเชิญชวนให้เข้าร่วมสมัครรับรางวัลทุก ๆ ปี ทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ 
  ประธานมอบกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น นำโครงการก้าวท้าใจไปประชาสัมพันธ์เครือข่ายโรงเรียนให้ 
เข้าร่วมสมัครสมาชิกโครงการก้าวท้าใจ เป็นเครื่องมือในการเพ่ิมการเข้าถึงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน โดยการ
นำคลิปประชาสัมพันธ์โดยท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และมีโลโก้ เป็น  Infographic  
ของท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสานงานกับทางกลุ่มวัยทำงาน  
 
    5.1.3 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยทำงาน 
    นางสาวณิชา คงทว ีศ ักด ิ ์  น ักว ิชาการสาธารณส ุขปฏ ิบ ัต ิการ นำเสนอ
ความก้าวหน้าโครงการของกลุ่มวัยทำงาน ผลการดำเนินงานโครงการก้าวท้าใจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  1. จัดจ้างการบริหารงานลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูลส่งเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ
ทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผลการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ 3,376,621 บัญชี ซึ่งขณะนี้ศูนย์อนามัยที่มี
จำนวนผู้ลงทะเบียนผ่านเป้าหมายในการดำเนินงานก้าวท้าใจ คือ ศูนย์อนามัยที่ 3, 7 และ 10 และอยู่ระหว่างการ
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ตรวจรับงาน งวดที่ 1 จัดจ้างการบริหารลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูลส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
  2. ประชุมติดตามการดำเนินโครงการก้าวท้าใจ Season 4 (ครั้งที่ 12) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2565 เวลา 09.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 3C กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย  

3. การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line OA ก้าวท้าใจเพื ่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้แก่ประชาชน 
อย่างต่อเนื่องดำเนินการตรวจรับ งวดที่ 1 การจ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กิจกรรมทางกาย ผ่าน FB fanpage 
ก้าวท้าใจ และ Youtube channel ก้าวท้าใจ 

4. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กิจกรรมทางกายผ่าน FB fanpage ก้าวท้าใจ และ Youtube 
channel ก้าวท้าใจ ดำเนินการตรวจรับ งวดที่ 1 การจ้างประชาสัมพันธ์ผ่าน Line OA ก้าวท้าใจ เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมทางกายให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
  ประชาสันพันธ์โครงการก้าวท้าใจ หากท่านมีแต้มสุขภาพ สามารถนำไปแลกรางวัลในแพลตฟอร์ม
ก้าวท้าใจ ซึ่งมีทั้งบัตรเงินสด คูปองเงินสด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ในส่วนของกิจกรรมก้าวท้าใจจะมี
รางวัลทุกวันที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 1 มิถุนายน 2565 และขอให้บุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
ท่านใดทีย่ังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มก้าวท้าใจ เชิญเข้าร่วมให้ครบทุกท่าน 
   นายชวพล  หัชลีฬหา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา แจ้งแผนการเข้าใช้บริการฟิตเนส  
ในช่วงสถานการณ์โควด – 19   
  1. ทำแบบประเมินผ่านแพลตฟอร์ม ไทยชนะ, ไทยเซฟไทย และวัดอุณหภูมิ  
  2. แสดงผลการฉีดวัคซีน อย่างน้อย 2 เข็ม ถึงจะเข้าใช้บริการฟิตเนสได้  
ในกรณีที่สมาชิกได้แจ้งยืนยันว่ามีการติดเชื้อ เราจะแจ้งทางหน่วยงานต้นสังกัดว่ามีผู้ติดเชื้อเข้ามาใช้บริการฟิตเนส 
แบ่งเป็นผู้ใช้บริการกับห้องฟิตเนส 
  3. สำหรับห้องฟิตเนส หลังจากได้รับแจ้งยืนยันว่ามีผู ้ติดเชื้อ จะมีการแจ้งสมาชิกและทำความ
สะอาด 3 วัน และแจ้งผ่านทางช่องทาง Line Facbook ติดประกาศประชาสัมพันธ์ และโทรศัพท์ ในช่วงเวลาที่ปิด 
3 วัน จะทำความสะอาดพื้นที่ อุปกรณ์ร่วม เช่น ห้องน้ำ ประตู อุปกรณ์ฟิตเนต ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและทำการระบาย
อากาศ หลังจากนั้นจะเปิดให้ใช้บริการตามปกติ แต่ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA  
  4. ผู้ใช้บริการ จะทำการค้นหาสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการในวันดังกล่าว จากการลงทะเบียนที่ 
ห้องฟิตเนส และผ่านแพลตฟอร์มของไทยชนะ และไทเซฟไทย และแจ้งสมาชิกฟิตเนสที่มีโอกาสเสี่ยง จะแบ่งเป็น   
ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  
  - ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงต่ำ ให้กักตัว 3 วัน ถ้ามีอาการแนะนำให้ตรวจ ATK 
  - ผู ้สัมผัสเสี ่ยงสูง ซึ ่งในที ่นี ้หมายถึงผู ้ที ่ไม่ได้สวมแมส หรือมีการรับประทานอาหารร่วมกัน  
ให้กักตัว 7 วัน ซึ่งจะมีการแจกที่ตรวจ ATK ครั้งที่แรกวันที่ 5 หลังจากใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ระหว่างนี้หากมีอาการ
หรือหากตรวจพบติดเชื้อด้วย ATK ให้ลงทะเบียน โทร. 1330 สปสช. เพื่อรับการดูแลและแยกกักตัวที ่บ้าน  
(Home Isolation) หากไม่มีอาการให้สังเกตอาการตัวเองอีก 3 วัน และทำการตรวจ ATK ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 
หลังจากสัมผัสผู้ติดเชื้อ  
  - จำนวนเปรียบเทียบผู้มาใช้บริการห้องฟิตเนส ช่วงก่อน - ช่วงสถานการณ์โควิด-19  
  1. ก่อนช่วงสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้มาใช้บริการ 
จำนวน 27,407 คน 

2. ช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้มาใช้บริการ 
จำนวน 10,361 คน 
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  - การดำเนินงานห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
  มีผู ้มารับบริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) แบ่งเป็นเพศชาย 217 คน เพศหญิง 203 คน 
บุคลากรกรมอนามัย 173 คน บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 192 คน บุคคลภายนอก 102 คน 
 
    5.1.4 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยสูงอายุ 
    นางนงพะงา  ศิวานุวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นำเสนอ
ความก้าวหน้าโครงการของกลุ่มผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและ
ป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ งบประมาณ 550,000บาท กิจกรรมในโครงการ มีดังนี้  
  1. ทบทวนวรรณกรรมเรื่องสวนออกกำลังกายและฐานออกกำลังกายสาหรับผู้สูงอายุในชุมชน 
  2. จัดทำคลิปวิดีทัศน์การประเมินสมรรถภาพทางกายผู้สูงอาย 
  3. จัดทำคู่มือ Online การประเมินสมรรถภาพทางกายและความเสี่ยงการหกล้มผู้สูงอายุ (E-Book) 
  4. การประกาศนโยบาย “ผู้สูงอายุ เคลื่อนไหวดี ไม่มีล้ม” วันที่ 29 เมษายน 2565 

  แผนการดำเนนิงาน ไตรมาสที่ 1 
  1. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดเตรียมเนื้อหาข้อมูลคู่มือ Online การประเมินสมรรถภาพทางกาย
เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอำยุ 
  2. ผลิตคู่มือ Onlineการประเมินสมรรถภาพทางกายเพื่อลดความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ 
  3. เผยแพร่คู ่ม ือ Onlineการประเมินสมรรถภาพทางกายเพื ่อลดความเสี ่ยงต่อการหกล้ม 
ในผู้สูงอายุ (E-Book) 
  4. ผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีทัศน์การประเมินสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ 

  ผลการดำเนินงาน 
  1. จัดประชุมคณะทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 ครั้ง 
  2. ดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาในคู่มือ Online การประเมินสมรรถภาพทางกายเพื่อลดความ
เสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ 
  3. (ร่าง) คู่มือ Online การประเมินสมรรถภาพทางกายเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ(E-Book) 
  4. จัดทำ (ร่าง) คลิปวิดีทัศน์การประเมินสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ 

  แผนการดำเนนิงาน ไตรมาสที่ 2 
  1. จัดประชุมคณะทำงานเพ่ือจัดเตรียมเนื้อหาข้อมูลการประกาศนโยบาย “ผู้สูงวัย เคลื่อนไหวดี ไม่มีล้ม” 
  2. จัดทำเนื้อหา ข้อมูลงานแถลงขา่วการขับเคลื่อนและประกาศนโยบาย “ผู้สูงวัย เคลื่อนไหวดี ไม่มีล้ม” 
  3. เตรียมจัดงานแถลงขา่ว การประกาศนโยบาย “ผู้สูงวัย เคลื่อนไหวดี ไม่มีล้ม”  
  4. ถ่ายทำคลิปวิดีทัศน์การประเมินสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ 
  5. ทบทวนวรรณกรรมเรื่องสวนออกกำลังกายและฐานออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน 

  ผลการดำเนินงาน 
  1. (รา่ง) ประกาศนโยบาย “ผู้สูงวัย เคลื่อนไหวดี ไม่มีล้ม” 
  2. การประสานงานกับหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในงานแถลงข่าวการขับเคลื่อน
และประกาศนโยบาย “ผู้สูงวัย เคลื่อนไหวดี ไม่มีล้ม”  
  3. อยู่ระหว่างการปรับปรุง แก้ไขคลิปวิดีทัศน์การประเมินสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ 
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  4. การทบทวนวรรณกรรมองค์ความรู้และงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับสวนออกกำลังกายและฐาน 
ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 1 ฉบับ 
 
   5.2 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 – 2573 
   นางสาวรัตนาวดี  ทองสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่ม
บริหารยุทธศาสตร์ รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 – 2573 ใน
กิจกรรมที่ 2 เป็นการประชุมอนุกรรมการ ทั้ง 5 อนุฯ ดังนี้ 
  - คณะอนุกรรมการ Policy จัดประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 
  - คณะอนุกรรมการ M&E จัดประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 
  - คณะอนุกรรมการ CB กำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 8 หรือ 15 มีนาคม 2565 (รอ CF) 
  - คณะอนุกรรมการ สื่อสารฯ กำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 
 ข้อสรุปสำคัญ จากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย  
 คณะอนุกรรมการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ได้มีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 1/2565 ประธานคณะอนุกรรมการฯ นายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร ผู้อำนวยการ 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ประธานฯ อนุกรรมการ อนุกรรมการและเลขานุการ 
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รวม 20 คน วัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนา
ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ข้อสรุป 3 ประเด็น ดังนี้ 
  1. การส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย ด้วยนโยบายก้าวท้าใจ Season 4 
  2. การพัฒนานโยบายกิจกรรมทางกายระดับประเทศด้วยเครื่องมือ Situational Assessment  
Tool: SAT  
  3. การผลักดันมาตรการ/นโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 

 ข้อสรุปสำคัญ จากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสนับสนุนการติดตามการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย 
 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสนับสนุนการติดตามการส่งเสริมกิจกรรมทางกายได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 1/2565 ประธานคณะอนุกรรมการ ดร.นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนัก
สร้างเสริมวิถีช ีว ิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผู ้เข้าร่วมประชุม  ประธานฯ 
อนุกรรมการ อนุกรรมการและเลขานุการอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รวม 17 คน วัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณา
การขับเคลื ่อนการดำเนินงานระบบสนับสนุนการติดตามการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ได้ข้อสรุป 4 ประเด็น ดังนี้ 
  1. การประเมินผลแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ปี 2564 – 2565         
  2. โครงการวิจัยติดตามและประเมินผลการดำเนินการในรอบ 5 ปีแรก (ปี 2561 - 2565)  
ตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 – 2573  
  3. การทบทวนและจัดทำแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 – 2573 (ฉบับปรับปรุง)  
  4. การจัดทำแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ปี 2566 – 2570 
 

 ขั้นตอนต่อไป คือ 
  1. คณะอนุกรรมการ CB จัดประชุม ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 8 หรือ 15 มีนาคม 2565 (รอ CF) 
  2. คณะอนุกรรมการ สื่อสารฯ จัดประชุม ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 18 มีนาคม 2565  
  3. คณะอนุกรรมการ R&D กำหนดจัดประชุมอยู่ระหว่างหารือ 
  4. ประชุมเลขา 5 คณะอนุกรรมการ เพื ่อเตรียมข้อมูลนำเสนอแผนการขับเคลื ่อน 5 ระบบ
สนับสนุนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (มีนาคม – เมษายน) 
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  5. ประชุมคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย  ครั้งที่ 1/2565 เพื่อนำเสนอ 
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 5 ระบบสนับสนุนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (มีนาคม – เมษายน) 
 
   5.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือนมีนาคม 2565 
    5.3.1 เรื่อง การพัฒนาแพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ Season 4 นายอภิรติ ชัยวิจิตร 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นำเสนอการพัฒนาแพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ Season 4 เรื่องแนวคิดของก้าวท้าใจ 
Season 4 ได้ออกแบบฟีเจอร์ใหม่ ๆ เพิ่มเติม 2 อย่าง คือ กระโดดเชือก กับกอล์ฟ ทางพื้นที่จะมีกลุ่มของวัยเรียน
ส่งเสริมในเรื่องของกระโดดเชือกเข้ามาเพราะบางพื้นที่ต้องการเอาไปเล่นสำหรับเด็ก เด็กบางคนมีกิจกรรมง่ายๆ อย่าง
กระโดดเชือกจะส่งผลอย่างไร เราได้เพิ่มกีฬากระโดดเชือกเข้าไป และมีระบบเลเวล ค่าประสบการณ์ แบบภารกิจและ 
จัดอันดับเลเวล และหลักสูตรอบรม DPAC จะส่วน DPAC จะนำเสนอในที่ประชุมครั้งหน้า 
  1. ระบบเลเวล มองเห็นว่าเป็นการท้าทายเป้าหมายของตัวเอง แต่ละระดับจะไปได้ถึงขนาดไหน 
ยิ่งสูงยิ่งน่าค้นหา จึงได้นำมาปรับใช้ในรูปแบบของก้าวท้าใจ เมื่อเราทำการส่งผลก็จะเก็บเป็นค่าประสบการณ์      
ค่าประสบการณ์ที่ใช้ในแพลตฟอร์ม คือ ลงทะเบียน ชวนเพื ่อน ประเมิน BMI ออกกำลังกาย ผังความสำเร็จ  
คลิ๊กดูความรอบรู้ และผ่านหลักสูตรอบรม เข้าร่วมกลุ่ม เป็นค่าประสบการณ์ของคนที่ใช้แพลตฟอร์ม และมีตัว
การ์ตูน เปลี่ยนไปตามเลเวล ซึ่งในก้าวท้าใจ Season 4 มีตัวการ์ตูนอยู่ทั้งหมด 25 ตัว เป็นการสร้างค่าเป้าหมาย 
  2. ระบบการจัดอันดับ เป็นการท้าทายจุดสูงสุดจากที่เรามีการเก็บเลเวล มีค่าประสบการณ์  
แล้วจะดูว่าแต่ละคนหรือว่าภายในจังหวัดของเขาใครได้อยู่สูงสุด และอยู่ที ่เท่าไหร่ของประเทศ มีชื่อติดอันดับ 
ในแพลตฟอร์ม เป็นลูกเล่นที่เอามาลองปรับใช้ในก้าวท้าใจ Season 4   
  3. ระบบแลกรางวัลและความสำเร็จได้ไอเดียมาจากกามิน เป็นรูปทรง 6 เหลี่ยม และตัวข้างในมี
การใช้อาร์ตเวิร์คที่เราเขียนเองและป้องกันลิขสิทธิ์ เริ่มต้นง่ายๆ ภารกิจที่จะให้ทำจะมีอยู่ 7 เรื่อง ภารกิจโดยการ 
ท้าทายของตัวเอง ทั ้งเรื ่องของการเดิน วิ ่ง BMI แคลอรี ่ ระยะทาง เวลา เลเวล รอบรู ้สุขภาพ และการส่งผล  
แต่ละเลเวลจะรูปสัญลักษณ์แตกต่างกันไปตามระดับ  
  4. การแลกของรางวัล  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
   6.1  แนวทางการดำเนินงาน มาตรการความเสี่ยง สำหรับบุคลากร กรมอนามัย 
   นางสาวพรรณี  พันธ์เสือ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ทบทวนมาตรการของกรมอนามัย 
   6.1.1 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เพื่อป้องกันตนเอง ครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน 
   1. ก่อนมาทำงานให้ทุกคนประเมินตนเองด้วย Thai Save Thai ทุกวัน 

  2. ทำความสะอาดโต๊ะทำงาน 
  3. สวมหน้ากากปิดจมูกให้ถูกต้องตลอดเวลา 
  4. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่นานกว่า 20 วินาที หรือเจลแอลกอฮอล์ 
  5. ให้เว้นระยะห้าง ห้ามรับประทานอาหารร่วมกัน 

   6. หากมีอาการ น้ำมูก จาม ปวดหัว อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เจ็บคอ หรือบางราย
มีเหงื่อออกตอนกลางคืน ให้สังเกตอาการ หากไม่ดีขึ้นให้รีบพบแพทย์ และยึดหลัก DMHTTA 
 

   6.1.2 แนวทางการดำเนินงาน มาตรการความเสี ่ยง covid-19 สำหรับบุคลากร  
แบ่งระดับการสัมผัส เป็น 4 ระดับ 
   1. เสี่ยงต่ำ 

   ผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัส สวมหน้ากากตลอดเวลา อยู่ในบริเวณท่ีปิดร่วมกันน้อยกว่า 30 นาที 
   แนวทางปฏิบัติ 

  1. ได้รับวัคซีน 3 เข็มขึ้นไป ภายใน 6 เดือน มาทำงานปกติ Work as Routine หาก
ผิดปกติให้ตรวจ ATK    

  2. ได้รับวัคซีนน้อยกว่า 3 เข็ม มาทำงานปกติ Work as Routine ให้ตรวจ ATK วันที่ 5 
หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ 

 

   2. เสี่ยงปานกลาง 
  ผู้ติดเชื้อสวมหน้ากากตลอดเวลา ผู้สัมผัสถอดหน้ากากบางเวลา อยู่ในบริเวณท่ีปิดร่วมกัน 

มากกว่า 30 นาที 
   แนวทางปฏิบัติ 

  1. ได้รับวัคซีน 3 เข็มขึ้นไป ภายใน 6 เดือน ให้ทำงานแบบ Office Isolation 
  2. ได้รับวัคซีนน้อยกว่า 3 เข็ม ให้ทำงานแบบ Work From Home 
  3. ตรวจ ATK วันที่ 5 เมื่อมีอาการ  
    

   3. เสี่ยงสูง 
   ผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสไม่สวมหน้ากาก คุยกันใกล้ๆ เกิน 5 นาที อยู่ในที่เปิดโล่งมากกว่า 30 นาที 
   แนวทางปฏิบัติ 

  1. ให้ดำเนินการ Home Quarantine 7 วัน 
  2. สังเกตอาการอีก 3 วัน หากจำเป็นต้องไปทำงาน ให้มาทำงานแบบ Office Isolation     
  3. ตรวจ ATK ครั้งที่ 1 : วันที่ 5   ครั้งที่ 2 : วันที่ 10  หรือทันทีเมื่อมีอาการ 

   4. พบผลเป็นบวก ตรวจด้วย ATK และพบผลเป็นบวก ตรวจด้วย RT-PCR เข้ารับการ
รักษาตามสิทธิ 
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   4. เสี่ยงสูงสุด 
   ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ระยะห่างน้อยกว่า 2 เมตร และอยู่ในบริเวณท่ีปิด และสัมผัสสารคัดหลั่ง
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 
   แนวทางปฏิบัติ 

  1. ให้ดำเนินการ Home Quarantine 7 วัน 
  2. สังเกตอาการอีก 3 วัน หากจำเป็นต้องไปทำงาน ให้มาทำงานแบบ Office Isolation     
  3. ตรวจ ATK ครั้งที่ 1 : วันที่ 5   ครั้งที่ 2 : วันที่ 10  หรือทันทีเมื่อมีอาการ 
  4. พบผลเป็นบวก ตรวจด้วย ATK และพบผลเป็นบวก ตรวจด้วย RT-PCR เข้ารับการ

รักษาตามสิทธิ 
 
   6.2 กำหนดการ วันคล้ายวันสถาปนากรมอนามัย “70 ปี กรมอนามัย ส่งเสริมให้ 
คนไทยมีสุขภาพดี” 
   นางสาวณัฐนันท์  นวลมีศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน แจ้งกำหนดการวันคล้าย     
วันสถาปนากรมอนามัย “70 ปี กรมอนามัย ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี”จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 8  มีนาคม 
2565 ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมงาน ดังนี้ 
          1. การจ ัดงานในว ันอ ังคารท ี ่  8  ม ี .ค.65 ต ั ้ งแต่ เวลา 07.00 - 16.00 น.  
ณ ลานอเนกประสงค์ โดยจะมีการตักบาตร ข้าวสาร อาหาร-แห้ง และพระจำนวน 9 รูป  
   2. จัดให้มีการออกบูธโครงการก้าวท้าใจ และเปิดให้ขายเสื้อ ก้าวท้าใจ โดยสำนักงาน
เลขานุการ ได้จัดเตรียมพ้ืนที่ไว้สำหรับออกบูธของกองฯ เรียบร้อยแล้ว 
         3. มีร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
         4. มีเครื่องดื่มแจกฟรี “Amazon" และ “ชาไข่มุก” จำนวน 300 แก้ว และมีคูปองแจก
ให้กับเจ้าหน้าที่กองฯ โดยสามารถนำคูปองไปแลกอาหารกลางวัน - เบรก  
        5. กองฯ มีพนักงานราชการที่ได้รับรางวัล "คนดีศรีอนามัย" ระดับกรม  ได้แก่ นายธวัชชัย  
ทองบ่อ  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
         6. การแต่งกายสำหรับผู้บริหาร และผู้ร่วมงาน นั้นจะแต่งกายด้วย (ชุดผ้าไทย/สุภาพ)  
 
ปิดประชุม เวลา  15.30 น. 

 

 
นางสาวรดาธร  เชื้อทองดี 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 
 

            นางสาวรัตนาวดี  ทองสุทธิ์ 
                                                                                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ      
                                                                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


