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รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งท่ี 9/2565 
วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. 

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

 

ผู้มาประชุม 
 1. นายอุดม  อัศวุตมางกุร  ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ (ประธาน) 

2. นางนงพะงา  ศิวานุวัฒน์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวรัตนาวด ี ทองสุทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
๔. นางสาวพรรณี พันธ์เสือ    เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
๕. นางสาวณัฐนันท์   นวลมีศรี  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๖. นางสาวพัทธ์ธีรา พระราช   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
๗. นางสาวธวลัรัตน ์ ใหม่รัตนไชยชาญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
๘. นายวสันต ์  อุนานันท์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 ๙. นางสาวขนิษฐา ระโหฐาน  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
1๐. นางสาวปิยะนุช ฤทธิ์ชารี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
1๑. นางสาวณิชา คงทวีศักดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
1๒. นางสาวศิรินญา วัลภา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
1๓. นางสาวพรรณี ทับธานี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
14. นายสันสนะ  ณรงค์อินทร์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
15. นางสาวอนงค์นาถ อำมาตย์มณี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
16. นางสาวจิรัญชญา พารอด   พนักงานธุรการ ส3 
17. นางสาวชญาภา แตงจั่น    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๑๘. นางสาวรดาธร เชื้อทองดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
1๙. นายชวพล  หัชลีฬหา  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๒๐. นายเศวต  เซี่ยงลี่   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2๑. นายธวชัชัย  ทองบ่อ   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 ๒๒. นางสาวรุ่งนภา ดุงสูงเนิน  นักจัดการงานทั่วไป 
2๓. นายรังสิต  ศรีพรหม  นักจัดการงานทั่วไป 
24. นางสาวอัญชล ี จุฑานนท์   ธุรการ 
๒๕. นางสาวนูรอารีนี บูงอ   นักจัดการงานทั่วไป 

 26. นายพิเชษฐ์  นกบิน   ผู้รับจ้างขับรถยนต์และด้านคลังพัสดุ  
 ๒๗. นายสมภพ  จันทะดวง  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๒๘. นางสาวกนกวรรณ ดอกไม้   นักวิชาการสาธารณสุข 
 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น/ลาพักผ่อน/ลาป่วย) 
 1. นายชลพันธ ์  ปิยถาวรอนันต์  รองผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 

2. นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
 ๓. นางทับทิม  ศรีวิไล   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
       รก.นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

๔. นายวัชรินทร ์  แสงสัมฤทธิ์ผล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๕. นางณัฏฐกา  กิจสมมารถ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 



๒ 

 

 
 

๖. นายอภิรติ  ชัยวิจิตร   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๗. นายทัพพ์นริศร์ ซ่อนกลิ่น  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๘. นางสาวณัฐนันท์ แซมเพชร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๙. นางสาวขวัญจิรา นัดประสิทธิ์  นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
10. นางสาวกรรณิกา แก่นสาร   เจ้าพนักงานธุรการ 
11. นายธวชัชัย  แคใหญ่   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  
12. นายฤทธิรงค์ โพธิ์กลางดอน  พนักงานธุรการ ส3 
1๓. นางสาวบุษยา ภูฆัง   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 14. นายณัฐพงษ์  อินต๊ะปัญญา  ผู้รับจ้างขับรถยนต์และด้านทะเบียนรถยนต์ 
15. นายพงษ์พันธ์  สมบูรณ์ทรัพย์  ผู้รับจ้างขับรถยนต์ 
16. นางสาวนฤมล กิ่งแล   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
17. นางสาววชัราภรณ์ เถาว์แล   นักวิชาการสาธารณสุข 
18. นายกิตติพงษ์ ภัสสร   นักวิชาการสาธารณสุข   

 

เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   นายอุดม อัศวุตมางกุร ผู ้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื ่อสุขภาพ  ประธานแจ้ง 
ที่ประชุมทราบ  
  1. เดือนที ่ผ ่านมาสิ ้นสุดกิจกรรม Campaign ก้าวท้าใจ Ss4 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ  
มีผู ้ลงทะเบียนจำนวน 4,050,792 คน แต่เป้าหมายโครงการก้าวท้าใจสิ ้นสุดวันที ่ 30 กันยายน 2565  
ต้องมีผู ้ลงทะเบียนจำนวน 5,000,000 คน ต้องขอบคุณกลุ ่มวัยทำงานที่จัดทำระบบฐานข้อมูลการสื่อสาร  
ซึ่งเป้าหมายของจำนวนผู้ลงทะเบียน 5,000,000 คน Key success ขณะนี้คือกลุ่มวัยเรียน เนื่องจากมีการ 
มอบนโยบายให้ทางโรงเรียนเข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจ แต่เดิมเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เราต้องปรับมาตรฐาน 
ให้เป็นโรงเรียนสุขภาพระดับสากล ทำให้เขาไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องใหม่ เป็นเรื่องที่ทำอยู่แล้วเพียงแต่ทันสมัยมากขึ้น 
เป็นแบบดิจิทัล มอบกลุ่มวัยทำงานและกลุ่มวัยเรียน ร่วมมือกันเพ่ือดึงโรงเรียนให้คุณครู ผู้ปกครอง นักเรียนเข้าร่วม
ลงทะเบียนเป็นสมาชิกโครงการก้าวท้าใจ ให้ได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ 
  2. นโยบายเล่นเปลี ่ยนโลก เป็นนโยบายงานระดับกระทรวงของประเทศที ่ท ่านรัฐมนตรี 
ให้ความสำคัญ ขอบคุณกลุ ่มแม่และเด็กที ่นำนโยบายเล่นเปลี ่ยนโลกผ่านโครงการเด็กไทยเล่นเปลี ่ยนโลก  
จัดทำเป็นมาตรฐานการเล่นเพื ่อพัฒนาเด็กไทย ผ่านการเล่น 9 กิจกรรม เพื ่อการพัฒนาสมองของเด็กช่วง  
6 ขวบปีแรก เรื่องการรับรู้ การมองเห็น การได้ยิน ความคิด การสร้างความไว้ใจ และให้ความรู้ผู้ปกครอง ครูพ่ีเลี้ยง  
นำไปปฏิบัติในการพัฒนาสมองของเด็กผ่านกิจกรรมการเล่น 
  3. ให้ทุกกลุ่มงานดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณทุกโครงการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 15 กรกฎาคม 2565 และเตรียมการงบประมาณขาลงช่วงเดือนตุลาคม 2565 วางแผนการ
การทำงานและวางแผนการใช้เงิน มี Timeline ที่ชัดเจน ให้ตอบโจทย์ประชาชน ใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและรวดเร็ว  
 
   มติที่ประชุม รับทราบและนำไปปฏิบัติ  
 
 



๓ 

 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2565 
   นางสาวรัตนาวดี  ทองสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้า 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565  
มี 6 ประเด็น ดังนี้ 
  1. ผู ้อำนวยการกองฯ แจ้งที ่ประชุม เรื ่อง บทบาทกรมอนามัยหลังโรคติดเช ื ้อโควิด -19  
เป็นโรคประจำถิ่น ตามที่สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด -19 ของประเทศไทยเริ่มดีขึ ้น จำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้ม 
ทรงตัวและลดลง ระยะต่อไปจะประกาศเป็นโรคประจำถิ ่น กรมอนามัยต้องมีบทบาทหน้าที ่ในการส่งเสริม  
อนามัยสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังการดำเนินการตามมาตรการ  CFS ของสถานประกอบการ รวมถึงการส่งเสริม
มาตรการดูแลตนเองสำหรับประชาชน 
  2. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2565  งบดำเนินงานเบิกจ่าย 
ร้อยละ 62.80  งบลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ 10.77 เบิกจ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 26.97  
  3. ความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือนเมษายน โดยผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดได้ดำเนินการทบทวนผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก และบันทึกรายการข้อมูลที่นำมาใช้ มาตรการและ
ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ แผนขับเคลื่อนฯ และ SOP ครบถ้วน 
  4. การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนหลังของแต่ละกลุ่มงาน 
  5. เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 เรื่อง ได้แก่ (1) การทบทวนแผน/นโยบาย/มาตรการ กิจกรรม  
ทางกายประเทศต่าง ๆ (กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์) และ (2) การป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน (กลุ่มอำนวยการ)  
  6. การชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การย้าย การโอน การประเมินบุคคล และการเลื่อน
ข้าราชการ ตามกฎ ก.พ. ฉบับ พ.ศ. 2564 
  
   มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ  
     ครั้งที่ 8/2565 ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565  
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  นางสาวพรรณี พันธ์เสือ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ดังนี้ 

ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุน 
1. ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ (ค่าพตส.,แพทยไม่ทำเวช.,ค่าเช่าบ้าน) เบิกจ่ายแล้ว 3๗๓,000 บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙๕ 
2. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรหน่วยงาน เบิกจ่ายแล้ว 1,878,755.88 บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.83 
3. โครงการขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก ประจำปี  2565 เบิกจ่ายแล้ว ๖๐๕,370 บาท  

คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๔ 
4. โครงการ “เด็กไทยใส แซ่บ สุข...ยุควิถีใหม่” ภายใต้โครงการ ChoPA & ChiPA Game เบิกจ่ายแล้ว 

97,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.31 
5. โครงการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เบิกจ่ายแล้ว ๔๔๓,725 บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.83 
6. โครงการส่งเสริมความรอบรู้และสุขอนามัยในการนอนหลับที่ดีและมีคุณภาพ ปี 2565 เบิกจ่ายแล้ว  

299,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.83 



๔ 

 

 
 

7. โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและป้องกันการหกล้มฯ เบิกจ่ายแล้ว  
547,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.53 

8. โครงการก้าวท้าใจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เบิกจ่ายแล้ว 2,7๔๓,5๙4.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 5๔.๐4 
 โดยภาพรวมงบดำเนินงาน 10,615,963 บาท เบิกจ่ายรวม 6,988,844.98 บาท คิดเป็นร้อยละ  

6๕.83 สำหรับงบลงทุน ๘ รายการ จำนวน 23,509,650 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,537,650 บาท คิดเป็นร้อยละ 
10.77 รวมงบดำเนินงานและงบลงทุน 34,125,613 บาท เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,526,494.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 
27.92 

ผลการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ 
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มก้าวท้าใจที่มีผลต่อการมีกิจกรรมทางกาย จำนวน 905,000 บาท 

เบิกจ่ายแล้ว 350,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.67 
2. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ จำนวน 3,569,724.88 บาท 

เบิกจ่ายไปแล้ว 3,369,492.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.39 
ผลการเบิกจ่ายเงินบริจาค โครงการก้าวท้าใจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 50,000 บาท ยังไม่มีการ

เบิกจ่าย 
 

3.2  ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 10 ตัวชี้วัด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2565)  

   นางสาวรดาธร  เชื้อทองดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้ง Timeline การดำเนินการ
ตัวชี้วัดและข้ันตอนการจัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน ดังนี้  
   1. Timeline การดำเนินการตัวชี้วัด 
    1. คณะทำงานตัวชี้วัด 2.2 แจ้งให้บุคลากรกองฯ ตรวจ In body วันที่ 6 – 8 
มิถุนายน 2564 
    2. คณะกรรมการตรวจประเมินกรม Pre-Site Visit HWP กองฯ วันที่ 11 กรกฎาคม 
2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
   2. ขั้นตอนการจัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวช้ีวัดประจำเดือน 
    1. ทำหนังสือแจ้งทุกลุ่มงาน (ทุกวันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน) 
    2. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลการดำเนินงาน เพ่ือให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ตรวจข้อมูลความถูกต้องครบถ้วน หากข้อมูลไม่ครบถ้วน จะส่งคืนให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดแก้ไข 
    3. รวบรวมผลการดำเนินงาน ทั้ง 10 ตัวชี้วัด (ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) 
    4. นำข้อมูล Upload ขึ้นเว็บไซต์กองฯ 
    5. จัดประชุมกองฯ เพ่ือกำกับติดตามตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วดั 
    6. สรุปรายงานการประชุม และผลการดำเนินงานทั้ง 10 ตัวชี้วัด 
    7. Upload รายงานการประชุมและผลการดำเนินงานทั้ง 10 ตัวชี้วัด ขึ้นเว็บไซต์กองฯ 
    8. คัดลอกลิงค์รายงานการประชุมและผลการดำเนินงานที่ Upload ในเว็บไซต์กองฯ 
รายงานผลการกำกับติดตามประจำเดือนในระบบ DOC 4.0 ทั้ง 10 ตัวชี้วัด (ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน) 
 
 
 



๕ 

 

ผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลัง (1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2565) (ประจำเดือนพฤษภาคม 2565) ดังนี้ 
 

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 

1. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนเด็กปฐมวัยร่วมกับภาคี
เครือข่าย 7 กระทรวงระดับพื้นที่
จังหวัดระยอง ในวันที่ 5 พฤษภาคม 
2565 ณ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 

จัดประชุมชี ้แจงการดำเนินงานขับเคลื ่อนเด็กปฐมวัยร ่วมกับภาคี
เครือข่าย 7 กระทรวงระดับพื้นที่จังหวัดระยอง ในวันที่ 5 พฤษภาคม 
2565 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 

หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 1 
https://tinyurl.com/4ce2zn4u 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

https://tinyurl.com/4ce2zn4u


๖ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

2. จ ั ด ป ร ะ ช ุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหาร
และวิธีทำงาน กรมอนามัย กลุ ่มสตรี
และเด็กปฐมวัย ในวันที่ 18 พฤษภาคม 
2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.  
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกาย 
เ พ ื ่ อ ส ุ ข ภ า พ  อ า ค า ร  7  ช ั ้ น  7  
กรมอนามัย 
 

ประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธี
ทำงาน กรมอนามัย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ในวันที่ 18 พฤษภาคม 
2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองกิจกรรม 
ทางกายเพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย 
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 2 
https://tinyurl.com/4ce2zn4u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

https://tinyurl.com/4ce2zn4u


๗ 

 

 
 

 
กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

3. เยี ่ยมเสริมพลังติดตามประเมินผล
การขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ “เด็กไทย
เล่นเปลี่ยนโลก” ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 
(ออนไลน์) ในวันที ่  19 พฤษภาคม 
2565 ณ ห้องประชุม กองกิจกรรมทาง
กายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย 
 

เย ี ่ยมเสริมพลังติดตามประเมินผลการขับเคลื ่อนพื ้นที ่ต ้นแบบ 
“เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี (ออนไลน์) ในวันที่ 
19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
กรมอนามัย 
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 3 
https://tinyurl.com/4ce2zn4u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

https://tinyurl.com/4ce2zn4u


๘ 

 

 
 

 
กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

4. กองกิจกรรมทางกายเพื ่อสุขภาพ 
ปรับชื ่อกิจกรรมโครงการขับเคลื ่อน
นโยบายเด ็ ก ไทย เล ่น เปล ี ่ ยน โ ลก 
ประจำปี ๒๕๖๕ จากเดิม“จ้างจัดงาน
แถลงข่าวลงนามความร่วมมือ (MOU) 
ขับเคลื่อนเด็กปฐมวัยภายใต้การ MOU 
๗ กระทรวง ในพื ้นที ่จ ังหวัดระยอง” 
ปรับเป็น “จ้างจัดงานแถลงข่าวลงนาม
ความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื ่อนเด็ก
ปฐมวัยภายใต้การ MOU ๖ ในพื ้นที่
จังหวัดระยอง” โดยจะดำเนินงานเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปรับชื่อกิจกรรมโครงการขับเคลื่อน
นโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ประจำปี ๒๕๖๕ จากเดิม“จ้างจัดงาน
แถลงข่าวลงนามความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนเด็กปฐมวัยภายใต้
การ MOU ๗ กระทรวง ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง” ปรับเป็น “จ้างจัดงาน
แถลงข่าวลงนามความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนเด็กปฐมวัยภายใต้
การ MOU ๖ ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง” โดยจะดำเนินงานเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๕ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 4 
https://tinyurl.com/4ce2zn4u 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

https://tinyurl.com/4ce2zn4u


๙ 

 

 
 

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

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

        กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
3) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

        กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
เพื่อการจัดการโรคอ้วนในเด็กไทยยุควิถี
ชีวิตใหม่อย่างย่ังยืน 
 

   ได้ดำเนินการในขั้นตอนการเตรียมการจัดประชุมฯ ดังนี้ 
   1) จัดทำหนังสือเชิญโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรรอบรู้
ส ุขภาพ (Health Literate Organization : HLO) และองค์กรที ่ม ีว ิธี
ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือ
เด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปี 2565 เข้าร่วมการ
ประชุมและรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการประชุมวิชาการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 (ก้าว
ผ่านโควิด ส่งเสริมการใช้ช ีว ิตสุขภาพดี : Healthy Active Living 
Beyond COVID) ซึ่งจะมอบโล่ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
     2) จัดทำหนังสือการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายฯ ประจำปี 2565 แจ้งไปยังหน่วยงานภายใต้สังกัด
กรมอนามัยในส่วนภูมิภาค 
  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรม 
การฯ คลัสเตอร์วัยเรียนวัยรุ่น
ให้มีการบูรณาการการจัด
ประชุมร่วมกันจึงบูรณาการ
จัดการประชุมฯ ร่วมกับการ
ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 
15 พ.ศ.2565 

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 

 
 
 



๑๐ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

   หลักฐานตามที่ปรากฏ ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 

 



๑๑ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

2. จัดทำสปอตโฆษณาและคลิปวิดีโอ 
สื่อสารรณรงค์การออกกำลังกาย 
ที่เพียงพอ และนอนหลับดี สำหรับ 
เด็กวัยเรียนวัยรุ่น 

ได้รับการอนุมัติจ้างจัดทำสปอตและคลิปวิดีโอ สื ่อสารรณรงค์การ 
ออกกำลังกายที่เพียงพอ และนอนหลับดีสำหรับเด็กวัยเรียนวัยรุ่น  
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กวัยเรี ยน
วัยรุ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    หลักฐานตามที่ปรากฏ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 

3. ลงพ้ืนที่ติดตามการขับเคลื่อน
กิจกรรมทางกายและก้าวท้าใจ 
ในโรงเรียน 

กำลังดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนการลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อน
กิจกรรมทางกายและก้าวท้าใจในโรงเรียน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการ
ประสานงานร่วมกับศูนย์อนามัยที่เก่ียวข้อง 

  

 



๑๒ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

4. การจัดการความรู้การส่งเสริม
กิจกรรมทางกายในองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติ
เป็นเลิศ (Best Practice)  
ประจำปี 2565 

กำลังดำเนินการจัดทำ (ร่าง) การจัดการความรู้การส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย ในองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) และโรงเรียน
ในถิ่นทุรกันดารที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี 
2565 รวมทั้งสิ้น 45 แห่ง โดยมีตัวอย่าง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



๑๓ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

5. จัดทำการจัดการความรู้การส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย ในองค์กรรอบรู้สุขภาพ 
(Health Literate Organization) 
ประจำปี 2565 

กำลังดำเนินการจัดทำ (ร่าง) การจัดการความรู้การส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย ในองค์กรรอบรู ้สุขภาพ (Health Literate Organization) 
ประจำปี 2565 จำนวน 20 แห่ง โดยมีตัวอย่าง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



๑๔ 

 

 
 

ตัวช้ีวัด 1.17 ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  กลุ่มวัยทำงาน 

1.1 จัดจ้างการบริหารงานลงทะเบียน
และบริหารจัดการข้อมูลส่งเสริม 
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
ทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 

 

อยู่ระหว่างการจ้างการบริหารลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูล
ส่งเสริม 
การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประจำงวดที่ 1 
- จัดทำแผนการดำเนินงาน หรือแนวทางการดำเนินงาน ในการพัฒนา
ระบบตามข้อกำหนดของกรมอนามัย 
- บริหารจัดการงานลงทะเบียน และบริหารจัดการข้อมูลส่งเสริมการ
ออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
- มีระบบลงทะเบียนสำหรับสมาชิกรายใหม่และ ผู้ใช้งานสามารถเชิญ
ชวนผู้อ่ืนที่ยังไม่ลงทะเบียน 
- มีระบบล็อกอินสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว 
- มีระบบการแสดงความยินยอม โดยสามารถแสดงเงื่อนไขข้อตกลง
ของกรมอนามัย ให้ผู้ใช้งานอ่านและเลือกยินยอม ได้อย่างเหมาะสม 
- มีระบบตอบแบบสอบถามสามารถแสดงหน้าแบบสอบถามให้แก่
กลุ่มเป้าหมายตามท่ีกรมอนามัยกำหนดได้ 
- มีระบบบันทึกดัชนีมวลกาย (BMI) 
- มีระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน และข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้านได้ 
- ระบบแลกของรางวัลโดยใช้ Health point และสามารถหัก Health 
point ได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการแลกรางวัล โดยมีเงื่อนไขการแลกของ
รางวัลตามที่กรมอนามัยกำหนด 
- มีระบบส่งผลออกกำลังกาย โดยการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง 



๑๕ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 - มีระบบส่งผลออกกำลังกาย โดยการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง 
- มีระบบแสดงผลการออกกำลังกาย 
- มีระบบกลุ่มโดยสามารถสร้างกลุ่มได้ และกรอกข้อมูล 
 

อยู่ระหว่างการจ้างการบริหารลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูล
ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์  
ประจำงวดที่ 2 

  

กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการการส่งเสริมกิจกรรมทางกายออกกำลังกาย เล่นกีฬา  
และนันทนาการ 

 กลุ่มวัยทำงาน 

ประชุมติดตามการดำเนินโครงการ 
ก้าวท้าใจ Season 4 (ครั้งที่ 16)  
วันที่ 10 พฤษภาคา 2565  
เวลา 13.30 -16.30 น.  
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกาย 
เพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย 

 

1. ติดตามการจ้างบริหารงานลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูล
ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งวดที่ 2 

2. ติดตามการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ผ่าน Line OA ก้าวท้าใจ
เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง งวดที่ 3 

3.ติดตามการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กิจกรรม 
ทางกายผ่าน FB fanpage  ก้าวท้าใจ และ Youtube channel 
ก้าวท้าใจ งวดที่ 3 

หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/yc5tt8nb 
 
 
 
 
 

 

https://tinyurl.com/yc5tt8nb


๑๖ 

 

 
 

 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ประชุมติดตามการดำเนินโครงการ 
ก้าวท้าใจ Season 4 (ครั้งที่ 17)  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 
เวลา 13.30 - 16.30 น.  
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมเพื่อสุขภาพ 
อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย 
 

หารือวิธีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/d23sfyaw 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มวัยทำงาน 

กิจกรรมที่ 4 จ้างจัดทำชุดต้นแบบ
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข 
เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร 
(Covid Free Setting) 

อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของพัสดุจัดทำชุดต้นแบบแนวทาง
ปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพ่ือการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID -19) ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร 
(Covid Free Setting) 

 กลุ่มวัยทำงาน 

https://tinyurl.com/d23sfyaw


๑๗ 

 

 
 

ตัวช้ีวัด 1.19 ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

1. โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ปี 2565 
1.1 ต ิดตามผลการใช ้ เคร ื ่ องม ือการประเมิน
สมรรถภาพทางกายผู ้ส ูงอายุและความเสี ่ยงการ 
หกล้มผู้สูงอายุรูปแบบออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินการจัดทำหนังสือติดตามและการรายงานผลการ
ขับเคลื ่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการใช้
เครื่องมือประเมินสมรรถภาพทางกายเพื่อลดความเสี่ยง
ต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ 

 
 
 
 
 
 

 

- 

 

 

 

 

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

 



๑๘ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

1.2 สำรวจความต้องการ/ความพึงพอใจต่อการ
สื ่อสารองค์ความรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
สำหรับผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความต้องการ/ความพึงพอใจ
ต่อการสื่อสารองค์ความรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
สำหรับผู้สูงอายุ ผ่านรูปแบบ Google Form 

 
 
 

 
- 

 
 
 
 

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

 



๑๙ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

2. โครงการส่งเสริมความรอบรู้และสุขอนามัยในการนอนหลับที่ดีและมีคุณภาพ ปี 2565 

2.1 จัดทำแนวทางการจัดตั้ง Sleep  Center  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินการ (ร่าง) “โครงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและ
การส่งเสริมสุขภาพขั้นสูงด้านการนอน” (The holistic 
wellness care and advanced sleep health 
promotion) เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดตั้ง Sleep  Center 
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เนื่องจากไม่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดทำแนวทางการ
จัดตั้ง Sleep center และ 
แบบประเมินคุณภาพการนอน
จึงจำเป็นต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ในการจัดแนวทางการจัดตั้ง 

Sleep  Center และแบบ
ประเมินคุณภาพการนอน 

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



๒๐ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

2.2 พัฒนาแบบประเมินคุณภาพการนอน 
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพ 
การนอน 
 
 
 

ดำเนินการพัฒนาแบบประเมินคุณภาพการนอน Pittsburgh 
Sleep Quality Index (PSQI) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินคุณภาพการนอน 
 

 
 
 

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



๒๑ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

2.3 พัฒนาแบบสอบถามประเมินการรับรู้และ
ความเข้าใจ เรื่อง การนอนหลับเพื่อสุขภาพท่ีดี
สำหรับทุกกลุ่มวัย 
 
 

ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามประเมินการรับรู้และความ
เข้าใจ เรื่อง การนอนหลับเพ่ือสุขภาพที่ดีสำหรับทุกกลุ่มวัย 
เพ่ือประเมินการรับรู้และความเข้าใจเรื่องการนอนหลับเพ่ือ
สุขภาพที่ดีสำหรับทุกกลุ่มวัย 

 
 

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



๒๒ 

 

 
 

3.2.2 ตัวชี้วัดบริหารจัดการ 6 ตัวช้ีวัด 
  ตัวช้ีวัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 6 จัดทำมาตรฐาน/แนวทาง 
การปฏิบัติ SOP หรือ Flow Chart 
กระบวนงานที่สำคัญ ตามข้อเสนอแนะและ
ประเด็นที่ตรวจพบ  
 
หมายเหตุ : มีการปรับแผนจากเดือนสิงหาคม 
2565 เป็นเดือนพฤษภาคม 2565 แทน 

มาตรฐาน/แนวทางการปฏิบัติ SOP หรือ Flow Chart 
กระบวนงานที่สำคัญ ตามข้อเสนอแนะและประเด็นที่ตรวจพบ 
1. มาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดซื้อ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 2 
https://tinyurl.com/2ppryejk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

https://tinyurl.com/2ppryejk


๒๓ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการศึกษาวิจัย 
 หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 2 
https://tinyurl.com/29hbvzdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

 

https://tinyurl.com/29hbvzdf


๒๔ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 9 ประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบ 
การควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565  
ครั้งที่ 2/2565 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/mrxy3m7e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 
 

ผู้ตรวจสอบภายในประจำ
หน่วยงาน 
 
 
 

https://tinyurl.com/mrxy3m7e


๒๕ 

 

 
 

 

ตัวช้ีวัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค 

/แนวทางการแก้ไข 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

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

กิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day 
(ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน) 

  
ครั้งที่ 7 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
แล้ว)   

ครั้งที่ 8 วันที่ 16 มิถุนายน 2565  (อยู่ระหว่างการดำเนินการ) 

 
 

หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
1. ภาพกิจกรรมกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day (5 ส:
สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) 
https://tinyurl.com/24utwvax 
 

 
 
 
 
 

 

- 6 กลุ่มงาน 
กลุ่มอำนวยการ 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก 
กลุ่มพัฒนาฯวัยเรียนวัยรุ่น 
กลุ่มพัฒนาฯวัยทำงาน 
กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอายุ 
 

https://tinyurl.com/24utwvax


๒๖ 

 

 
 

ก ิจกรรมท ี ่  2  ก ิจกรรมการบร ิจาคส ิ ่ งของ
คอมพิวเตอร์ เก้าอี้ เครื่องใช้สอยต่างๆ ณ สถาน
คุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟ่ืองฟ้า จังหวัด
นนทบุรี 

 

กิจกรรมได้ดำเนินการเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว 
       สืบเนื่องจากการรายงานการติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน
เมษายน 2565 และการทบทวนแผนการปฏิบัติการขับเคลื่อน
ตัวชี ้ว ัดที ่ 2.2 (ฉบับปรับปรุงแผน) รอบ 5 เดือนหลังของ
ปีงบประมาณ 2565 ได้อ้างถึงการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมจาก
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ ปี 2565 เป็น เป็นกิจกรรม
การบริจาคสิ่งของคอมพิวเตอร์ เก้าอี้ เครื่องใช้สอยต่างๆ  ณ 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟ่ืองฟ้า จังหวัดนนทบุรี
แทนนั ้น ทางกองฯได้ดำเนินการสนับสนุนบริจาคสิ ่งของ
คอมพิวเตอร์ เก้าอี้ เครื่องใช้สอยต่างๆ ณ สถานคุ้มครองและ
พัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี เรียบร้อยแล้ว 
       โดยการบริจาคสิ่งของเหล่านี้ เพื่อเปิดโอกาสให้กับคน
พิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม มีความเสมอภาค และ
เท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
จากสังคมเพราะสาเหตุจากความพิการนั้น ๆ อีกท้ังเพ่ือสานฝัน
ให้กับผู ้พิการให้สามารถใช้ชีว ิตได้อย่างปกติ และยังช่วย
เสริมสร้างให้บุคลากรมีจิตใจที่ดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามารถสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
1. หลักฐานกิจกรรมการบริจาคสิ ่งของคอมพิวเตอร์ เก้าอ้ี 
เครื่องใช้สอยต่างๆ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้าน
เฟ่ืองฟ้า จังหวัดนนทบุรี      
 https://tinyurl.com/2p8cs3uw 
 

- กลุ่มอำนวยการ 

 

https://tinyurl.com/2p8cs3uw


๒๗ 

 

 
 

กิจกรรมที ่ 3 กิจกรรมการข้าร ่วมก้าวท้าใจ 
Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้ม
สุขภาพ 

กิจกรรมได้ดำเนินการเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว 
       เข้าร่วมการเปิดตัวของกิจกรรรม ก้าวท้าใจ Season 4  
วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ โดยกิจกรรมนี้  
มีนโยบายสำคัญในการสร้างให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีด้วยการ
ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย กระทรวงสาธารณสุข 
จึงมุ่งเน้นสร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่
ถูกต้อง ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยให้ชุมชนเป็นฐานในการ
สร้างสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบ
ด้านสุขภาพ (Health Model) ร่วมกับการนำเทคโนโลยีมาใช้
ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยได้รับความร่วมมือจาก
เครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ
อย่างยั่งยืน ซึ่งจุดเด่นของก้าวท้าใจคือ สามารถคัดกรองสุขภาพ 
และประเมินค่าดัชนีมวลกาย ส่งผลออกกำลังกาย รายงานผล
การออกกำลังกายและยังเพิ่มเติมการจัดแข่งขันภายในกลุ่ม 
และเปรียบเทียบกลุ ่ม อีกทั ้งสามารถสะสมแต้มสุขภาพใน
กิจกรรมต่าง ๆ ได ้
       การเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 
100 วัน 100 แต้มสุขภาพ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการ
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารความรู้ผ่านไลน์กองฯ และบุคลการมี
การส่งระยะสะสมอย่างต่อเนื่องจนถึง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2565  
       บุคลากรในกองฯ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็น 
ที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

- กลุ่มพัฒนาฯวัยทำงาน 

 



๒๘ 

 

 
 

หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
1. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4  
วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ (eBIB) 
 

     https://shorturl.asia/c9ITU 
 

2. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4  
วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ (การรายงานผล
การออกกำล ั งกายอย ่ า งต ่ อ เน ื ่ อ งทาง  (LINE Official 
accounts ก้าวท้าใจ season 4) 
 

     https://tinyurl.com/5n937nsu 
 

กิจกรรมที่ 4  การตรวจสุขภาพประจำปี  กิจกรรมได้ดำเนินการเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว 
       ได้รับหนังสือเวียนจากสำนักงานเลขานุการกรมขอเชิญ
บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565 โดยบุคลากร 
(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ) เข้ารับการ
ตรวจสุขภาพ โดยการเข้ารับการตรวจสุขภาพของบุคลากรทุก
คนในหน่วยงาน ภายในสิ ้นเดือนพฤษภาคม – 6 มิถุนายน 
2565 
       กองฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ทางไลน์กองฯ เพ่ือเชิญชวน
ให้บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพ ทำให้สามารถตรวจพบโรค
ต่างๆได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ ทำให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสม 
และป้องกันไม่ให้โรคลุกลามไปมากจนเกิดภาวะแทรกซ้อน
รุนแรง หรือหากตรวจพบว่ายังไม่เป็นโรค แต่มีภาวะเสี่ยงที่จะ

- กลุ่มอำนวยการ 

https://shorturl.asia/c9ITU
https://tinyurl.com/5n937nsu


๒๙ 

 

 
 

เกิดโรค เราก็จะได้ดูแลป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะทำให้
เกิดโรค และเฝ้าระวังติดตามปัญหาสุขภาพนั้นอย่างใกล้ชิด 
     จากการดำเนินกิจกรรม การเข้ารับการตรวจสุขภาพของ
บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน นั้น พบว่าบุคลากรในกองฯ ได้เข้า
รับการตรวจสุขภาพประจำปีตามสิทธิของประเภทบุคลากร 
จำนวน 35 คน จากจำนวนบุคลากรทั้งหมด 36 ราย (ข้อมูล 
ณ วันที่ 6 มิ.ย.65) ประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างระจำ และ
พนักงานราชการ โดยคิดเป็นร้อยละ 97.22 คิดเป็นคะแนน 
0.5   
 

หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
1. หลักฐานแสดงบุคลากรทุกคนในหน่วยงานเข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจำปีตามสิทธิประเภทของบุคลากร  
https://tinyurl.com/2p87hfhx 
 

กิจกรรมที ่ 5 การเข้ารับการวัดดัชนีมวลกาย 
(BMI) 

กิจกรรมอยู่ในระหว่างการดำเนินการ  
       กิจกรรมการเข้ารับการวัดดัชนีมวลกาย (BMI) กองฯ ได้มี
การวางแผน โดยในรอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 
65) บุคลากรจะต้องเข้ารับการวัดดัชนีมวลกาย (BMI) 2 ครั้ง  
โดยในครั้งที่ 1 นั้น อยู่ในระหว่างการดำเนินกิจกรรม และ
ประสานกับฟิตเนส ชั ้น 2 และคาดว่าจะเข้ารับการตรวจ 
Inbody ครั ้งท ี ่  1 ในวันที ่ 6 - 8 มิถ ุนายน 2565 และ  
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2565 

-  

https://tinyurl.com/2p87hfhx


๓๐ 

 

 
 

       ทั้งนี้คณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ได้ดำเนินการประสาน
และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในกองฯ ทราบเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
1. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้ารับการวัด BMI และทดสอบ
สมรรถภาพ ครั้งที่ 1 (รอบ 5 เดือนหลัง) 
https://tinyurl.com/yna8ssyc 
 
2. กิจกรรมเข้ารับการวัดดัชนีมวลการ (BMI) ของบุคลากรกอง
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 (รอบ 5 เดือนหลัง) 
https://tinyurl.com/2xrh3u45 
 

 
 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/yna8ssyc
https://tinyurl.com/2xrh3u45


๓๑ 

 

 
 

 

   ตัวช้ีวัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

4. จัดทำรายงานนผลการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)  
โดยใช้ข้อมูลมาจากระบบ GFMIS 
 

จัดทำรายงานนผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) 
โดยใช้ข้อมูลมาจากระบบ GFMIS 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/4vhr4eum 

 

       
 

 
 
 

 -  

5. เสนอรายงานผลการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)  
ให้ผู้อำนวยการสั่งการในการขับเคลื่อน
การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือ
สูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด 
 

เสนอรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)  
ให้ผู้อำนวยการสั่งการในการขับเคลื่อนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
เป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/4vhr4eum 
 
 
 
 
 

 -  

 

https://tinyurl.com/4vhr4eum
https://tinyurl.com/4vhr4eum


๓๒ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

6. ติดตามการเบิกจ่ายในที่ประชุมกองฯ 
ทุกครั้ง 
 

ติดตามการเบิกจ่ายในที่ประชุมกองฯ ทุกครั้ง 
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 3 
https://tinyurl.com/nhza6t46 

 

       
 
 
 

 -  

7. จัดประชุมรายงานติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ 2.3 
ตามแผนปฏิบัติการตัวช้ีวัดของกองฯ 

จัดประชุมรายงานติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ 2.3 
ตามแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดของกองฯ ในการประชุมกองฯ  
ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 8 มิถุนายน 2565 
หลักฐานตามที่แนบ หน้าที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  

https://tinyurl.com/nhza6t46


๓๓ 

 

 
 

 

ตัวช้ีวัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 6 ดำเนินการเลือก "ความรู้" 
ของกองจำนวนอย่างน้อยกลุ่มงานละ 1 
เรื่อง (6 กลุ่มงาน) และดำเนินการจัดเวที
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 2 เรื่อง   
(ครั้งท่ึ 7 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 
จำนวน 2 เรื่อง) 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 2 เรื่อง  
1. บทเรียนจากการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ 
“เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” 
2. นวัตกรรมรูปแบบการส่งเสริมการเล่นเพื่อพัฒนาและทักษะ 
ของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 
การประชุมกองฯ ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 8 มิถุนายน 2565 
หลักฐานตามที่แนบ หน้าที่ 44 - 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - คณะทำงานตัวชี้วัด 2.4 
ระดับความสำเร็จของการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(LO) 

 



๓๔ 

 

 
 

 
กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 7 ดำเนินการสรุปความรู้  
ถอดบทเรียน จำนวน 2 เรื่อง 
 

สรุปบทเรียนจำนวน 2 เรื่อง ของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุม
กองฯ ครั้งที ่๘/2565 เดือนพฤษภาคม 2565 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/4xrvuktj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - คณะทำงานตัวชี้วัด 2.4 
ระดับความสำเร็จของการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(LO) 

 

https://tinyurl.com/4xrvuktj


๓๕ 

 

 
 

 

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/4b8kt999 
 
 
 
 
 
 
 

- กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 6 รายงานความก้าวหน้า 
ในการประชุมกองกิจกรรมทางกาย 
เพ่ือสุขภาพ 

 
 

 

 

รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตาม 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
(ประจำเดือนพฤษภาคม) ในการประชุมกองฯ ครั้งที่ ๙/2565  
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 
หลักฐานตามที่แนบ หน้าที่ 35 

 
 
 
 

 
 
 
 

- กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

https://tinyurl.com/4b8kt999


๓๖ 

 

 
 

  

ตัวช้ีวัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ ๗ เผยแพร่องค์ความรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการทุจริต 
 

เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
และการป้องกันการทุจริต ในการประชุมกองฯ ครั้งที่ 8/2565  
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 43 
https://tinyurl.com/53fcbzz2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

https://tinyurl.com/53fcbzz2


๓๗ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ ๘ ประชุมคณะทำงาน
ขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ 
 

รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.6 ครั้งที่ 3/2565  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/5n8pwd6c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

https://tinyurl.com/5n8pwd6c


๓๘ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ ๑๒ จัดทำแนวทางในการยืม
ทรัพย์สินของทางราชการและข้ันตอน
การยืมทรัพย์สิน 
 

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
(กรณีการยืมใช้พัสดุ) 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/259mw8yz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
      มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและประธานการประชุมเน้นย้ำให้ผู ้รับผิดชอบตัวชี้วัดดำเนินการตามแผนที่วางไว้ให้บรรลุ 
ตามเป้าหมายที่กำหนด 
 
 
หมายเหตุ : สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัดของกองฯ ได้ที่ https://dopah.anamai.moph.go.th/th/dopahkpiindicators2565

https://tinyurl.com/259mw8yz
https://dopah.anamai.moph.go.th/th/dopahkpiindicators2565


๓๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   - ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
 

   5.1 การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนหลัง) 
    5.1.1 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก 

   นายเศวต เซี่ยงลี่ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นำเสนอแผนการดำเนินโครงการ
ขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี ่ยนโลก ประจำปี 2565  ได้รับงบประมาณ 723,500 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 209,400 บาท 
  - กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2565 
   1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานขับเคลื่อนเด็กปฐมวัยร่วมกับภาคีเครือข่าย 7 กระทรวง 
ระดับพื้นที่จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 โดยมีนายสมศักดิ์ พะเนียงทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนาสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่ด้อยด้านสุขภาพ (4D) เน้น Development and Play ขับเคลื่อนเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก เน้นกระบวนการ
เล่น (Play Process) 9 กิจกรรมทางกาย 9 มุมเล่นอิสระ และพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น ขับเคลื่อนภายใต้
บันทึก ข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย และ
ผู้สูงอายุ) พ.ศ. 2565 – 2569 (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข) ผ่านกลไกความร่วมมือของหน่วยงานระดับพื้นที่จังหวัดระยอง  
เพื่อเป้าหมาย “เด็กปฐมวัยจังหวัดระยองมีพัฒนาการสมวัยอย่างเต็มตามศักยภาพ IQ EQ EF ดี ควบคู่กับการมี
คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” 
   2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กรมอนามัย 
กลุ ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ครั ้งที ่ 2 กำหนดจัดประชุมวันที ่ 18 พฤษภาคม 2565  ณ กองกิจกรรมทางกาย 
เพื่อสุขภาพ โดยมีนายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่ วมประชุม
จาก สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักโภชนาการ สำนักทันตสาธารณสุข สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัยเจริญ
พันธุ์ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กองแผนงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  
   3. เยี่ยมเสริมพลังติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ “เด็กไทย เล่ นเปลี่ยน
โลก” แบบออนไลน์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี
กิจกรรมทางกายแม่และเด็กเยี่ยมเสริมพลังติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ “เด็กไทย เล่นเปลี่ยน
โลก” (ออนไลน์) ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ผู้เข้าร่วมเป็นผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย จากศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี  
   ตัวชี้วัดการดำเนินงานเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ประกอบด้วย ผู้อำนวยการเล่นอย่างน้อย
ตำบลละ 1 คน รายงานไตรมาสที่ 3 และพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ตำบลละ 1 แห่ง รายงานไตรมาส 4 
ซึ่งพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี มีตำบลทั้งหมด 531 ตำบล 
   ผลการดำเนินงาน พบว่า ศูนย์อนามัยที ่ 6 ชลบุรี ดำเนินงานในการพัฒนาทักษะ
ผู้อำนวยการเล่น จำนวน 473 คน พื้นที่ต้นแลลเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกอยู่ระหว่างการดำเนินงาน 
   ปัญหาการดำเนินงานที่พบ คือ สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ปิดทำการเรียนการสอน 
   สิ่งที่ต้องได้รับสนับสนุน คือ รูปแบบการเล่นอิสระและการเล่นด้วยกิจกรรมทางกาย  
ทั้งรูปแบบวิดีทัศน์แผ่นพับและภาพ 



๔๐ 
 

 
 

   จังหวัดระยองได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่อง ยกระดับการพัฒนาสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่ด้อยด้านสุขภาพ (4D) เน้น Development and Play ขับเคลื่อนเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก จะมีการลงนาม
ความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 

ในส่วนของงานวิจ ัยประสิทธิผลของการดำเนินงานพื ้นที ่ต ้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี ่ยนโลก 
ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขอจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ (กำลังจะนำเข้าในการประชุม
คณะกรรมการ กพว. กอง) 
  นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก 2 ประเด็นได้แก่ (1) เป้าหมายที่กำหนดให้มีผู้อำนวยการเล่น (Play worker) อย่างน้อย
ตำบลละ 1 คน (ค่าเป้าหมาย 7,255 คน) นั้น จากผลการดำเนินงาน มีผู้อำนวยการเล่นจำนวน 13,810 คน 
มากกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่หากพิจารณาถึงความครอบคลุมทุกตำบล พบว่าครอบคลุมเพียง 4 เขต ได้แก่ เขต 4 
7, 9 และ 12  ซึ ่งบางตำบลอาจมีมากกว่า 1 คน จึงเสนอแนะให้จัดทำข้อมูลนำเสนอแสดงให้เห็นถึงความ
ครอบคลุม เพื่อให้เห็นส่วนขาดที่ยังต้องดำเนินการต่อ (GAP) ให้ครอบคลุมทุกตำบลตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้  
และ (2) เป้าหมายที่กำหนดให้มีพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกตำบลละ 1 แห่ง (ค่าเป้าหมาย 7,255 แห่ง) 
ซึ่งเน้นพื้นที่ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้น เสนอแนะให้จัดทำข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยพื้นที ่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี ่ยนโรครายเขต และแสดงให้เห็นถึงความครอบคลุมตำบลตามเป้าหมาย  
ที่กำหนดไว้ 

5.1.2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 
    นางสาวปิยะนุช  ฤทธิ ์ชารี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ การขับเคลื ่อน
กิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่นใน 6 เดือนหลังของเดือนพฤษภาคม 2565 ดังนี้ 
  1. ประชาสัมพันธ์ก้าวท้าใจในสถานศึกษา 

2. จัดทำ KM กระบวนการยกระดับหน่วยงาน BP/HLO (2รูปแบบ ) 
3. คลิป VDO ออกกำลังกายสำหรับเด็กวัยเรียนวัยรุ่น  
4. จัดทำสปอตโฆษณาและคลิปประชาสัมพันธ์การอออกกำลังกายท่ีเพียงพอและนอนหลับดี  
5. มีการสื่อสาร/รณรงค์การนอนหลับในวันนอนหลับโลก (1 ครั้ง) 

6. จะมีพิธ ีมอบโล่ประกาศเกียรติค ุณ องค์กรที ่ม ีว ิธ ีปฏิบัต ิเป ็นเล ิศ และองค์กรรอบรู ้ส ุขภาพฯ  
ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื ่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปี 2565 (65 แห่ง)  
ณ งานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15  พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 12 – 
14 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
 
    5.1.3 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยทำงาน 
    นางสาวณิชา คงทวีศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผลการดำเนินงาน
โครงการก้าวท้าใจ ปี 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้ทะเบียนทั้งหมด 4,050,792 คน  
ในไตรมาส 3 ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องมีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 5 ล้านคน ขณะนี้ได้มีการดำเนินการขับเคลื่อน 
ในการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  
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  ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2565  
  1. ตรวจรับงานจ้างระบบในงวดที่ 2  

2. สิ้นสุดกิจกกรม campaign ก้าวท้าใจ Ss 4 100วัน 100 แต้มสุขภาพ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 
2565 มีประกาศรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ ในเดือนมิถุนายน 2565  
  3. ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการก้าวท้าใจ Season4 (ครั้งที่ 16 และ 17 ) 
  4. เซ็นสัญญาจ้างทำชุดต้นแบบแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขฯ จำนวน 134,285 บาท 
  5. การดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื ่อการขับเคลื ่อนกิจกรรมทางกาย  
ตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับชาติ ของสสส. งบประมาณทาง สสส.ไดโ้อนเงินงบประมาณมาเรียบร้อย
แล้ว และจะมีการจัดประชุมชี้แจงโคงการ สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์อนามัย 1 – 12 และสสม. ครั้งที่ 1 
ขับเคลื่อนกิจกรรมก้าวท้าใจ 50,000 บาท ทั้ง 13 แห่ง 
  6. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มก้าวท้าใจที่มีผลต่อการมีกิจกรรมทางกาย และดัชนี
มวลกายของคนไทย ประชุมกำหนดแนวทางการศึกษาผลการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ และเก็บรวบรวมข้อมูล
และศึกษาข้อมูลเชิงลึกของดิจิทัลแพลตฟอร์มก้าวท้าใจจนถึงเดือนสิงหาคม 2565  
  7. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   1. ร่วมจัดบูธกิจกรรมก้าวท้าใจ ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 26 
พฤษภาคม 2565  
   2. ร่วมมจัดบูธกิจกรรมก้าวท้าใจ กับโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สุขภาพดี วิถีใหม่ 
ณ เขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 
   3. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ขับเคลื่อนนโยบายเปิดบ้านเปิดเมืองด้วยมาตรการ
ความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid free setting) ณ จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2565 
 

  นายชวพล หัชลีฬหา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา รายงานจำนวนผู้มาใช้บริหารห้องออกกำลังกาย 
ดังนี้ 
  1. ข้อมูลผู้ใช้บริการห้องออกกำลังกาย ปี พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม - พฤษภาคม) จำนวนทั้งสิ้น 
3,719 คน แบ่งเป็นบุคคลภายนอก จำนวน 609 คน บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1,375 คน และ
บุคลากรกรมอนามัย จำนวน 2,217 คน 
  2. ข้อมูลผู้ใช้บริการห้องออกกำลังกาย (เดือนพฤษภาคม) พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 927 คน 
แบ่งเป็นบุคคลภายนอก จำนวน 118 คน บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 328 คน และบุคลากรกรม
อนามัย จำนวน 531 คน 
  เมื่อเปรียบเทียบการใช้ห้องออกกำลังกาย ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 จำนวน
ผู้หญิงจะเข้ามาใช้บริการเพ่ิมมากข้ึนเป็น 2 เท่า หลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการ ทำให้ครอสออกกำลังกายสำหรับ
ผู้หญิงที่ปิดไปช่วงสถานการณ์โควิด-19 ยังมีผู้ติดเชื้อจำนวน กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง 
   
    5.1.4 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยสูงอายุ 
    นางสาวพรรณี ทับธานี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  ผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมความรอบรู้และสุขอนามัย การนอนหลับที่ดีและ  
มีคุณภาพ ปี 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 มีดังนี้ 
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   1. จัดทำแนวทางการจัดตั้ง Sleep Center ดำเนินการ (ร่าง) “โครงการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมและส่งเสริมสุขภาพขั้นสูงด้านการนอน” (The holistic wellness care and advanced sleep health 
promotion) เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดตั้ง Sleep Center ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
   2. พัฒนารูปแบบประเมินคุณภาพการนอน Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) 
ดำเนินการพัฒนาแบบประเมินคุณภาพการนอน Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQL) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการประเมินคุณภาพการนอน 
   3. พัฒนาแบบสอบถามการประเมินการรับรู ้และความเข้าใจ เรื ่อง การนอนหลับ  
เพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกลุ่มวัย  ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามเพื่อทำการประเมินการรับรู้และความเข้าใจเรื ่อง 
การนอนหลับเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกกลุ่มวัย 

นายธวัชชัย แคใหญ่ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการพัฒนาการขับเคลื ่อนงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและป้องกัน  
การหกล้มในผู้สูงอายุ ปี 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 มีดังนี้ 

1. ดำเนินการจัดทำหนังสือติดตามและการรายงานผลการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายและการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถภาพทางกายเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ 

2. ดำเนินการจัดรูปแบบสำรวจความต้องการ/ความพึงพอใจต่อการสื่อสารองค์ความรู้
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ ผ่านรูปแบบ Google Form 

 
   5.2 ทิศทางเป้าหมายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และการจัดทำคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปีภายใต้แผนระดับต่างๆ 

นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ นำเสนอแผนสำคัญระดับต่างๆ และ
ความเชื่อมโยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบในการวางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน/โครงการสำคัญ 
รวมถึงการจัดทำคำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ม ีความสอดคล้องเช ื ่อมโยงกันกับแผนระดับต่างๆ  
ประกอบด้วย แผน 3 ระดับ ได้แก่  

แผนระดับ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  6 ด้าน (1) ด้านความมั่นคง (2) ด้านการ
แข่งขัน (3) ด้านพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (4) ด้านความเสมอภาคทางสังคม (5) ด้านเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) 
ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ เพื่อใช้เป็นกรอบการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและ  บูรณาการกัน แต่ละด้าน
จะกำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และแนวทางการพัฒนาไว้ 

แผนระดับ 2 มี 4 แผน ได้แก่  
(1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและการจัดทำ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ โดยกำหนดประเด็นการพัฒนาที่บูรณาการและเชื ่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ มี 23 ประเด็น หรือเรียก 23 แผนแม่บท   แผนแม่บทประเด็นต่างๆ ถอดมาจากแนวทาง   
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โครงสร้างทั้ง 23 แผนแม่บท 
มีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ประเด็นแผนแม่บท ประกอบด้วย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
ในระดับประเด็น (ประเมินผลลัพธ์ขั้นกลาง) และส่วนที่ 2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
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และค่าเป้าหมาย (ประเมินผลลัพธ์ขั ้นต้น) โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปีและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติไปยัง
โครงการต่างๆ ของส่วนราชการ ผ่านห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Value Chain) 

(2) แผนการปฏิรูปประเทศ มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน แก้ไขปัญหา อุปสรรคเร่งด่วน เชิงโครงสร้าง 
กลไก กฎระเบียบ เพ่ือให้รากฐานการพัฒนาเหมาสมกับบริบทประเทศ โดยเริ่มจากฉบับแรกในเดือนมีนาคม 2561 
จากนั้นมีการปรับปรุงเป็นแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในปี 2563 และปรับปรุงอีกครั้งเป็นแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ผ่านมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 แผนดังกล่าวแบ่งเป็น 13 ด้าน แต่ละด้านจะกำหนดกิจกรรมการปฏิรูปไว้ สำหรับ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมอนามัย และกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีโครงการสำคัญรองรับกิจกรรม  
การปฏิรูป ได้แก่ ด้านที่ 7 ด้านสาธารณสุข และด้านที่ 13 ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

(3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ปัจจุบัน ร่างแผนฉบับที่ 13) ระบุทิศทางการพัฒนา
ที่ประเทศควรให้ความสำคัญและมุ่งดำเนินการในระยะ 5 ปี โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการพัฒนาที่ประเทศเผชิญอยู่   
เป็นแผนระยะ 5 ปี โดย ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่ 13 กำหนดจุดหมายปลายทาง 
ในปี 2570 ไว้ 5 ประเด็นได้แก่ เศรษฐกิจมูลค่าสูงบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลิตและการบริโภค 
มีความยั่งยืน เป็นสังคมแห่งโอกาสสำหรับทุกกลุ่มคนและทุกพื้นที่ กำลังคนสมรรถนะสูง ความพร้อมรับมือกับ  
การเปลี ่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ และกำหนด 13 หมุดหมายเพื ่อพลิกโฉมประเทศ สู ่เป้าหมายที่กำหนดไว้  
ในปี 2570 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมอนามัย และกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ได้แก่ หมุดหมายที่ 4 
ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 

(4) แผนความมั่นคง เป็นกรอบการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไขหรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบเพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ  เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ สนับสนุนและประสานการบูรณาการการดำเนินงานให้เกิด
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการติดตามผลการดำเนินงาน 

แผนระดับ 3  ได้แก่ แผนปฏิบัติการด้าน แผนปฏิบัติราชการ และแผนอื่นๆ เป็นการถ่ายระดับ
ของแผนระดับ 1 และ 2 ลงสู่การปฏิบัติ แผนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ได้แก่ แผนการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 – 2573 ซึ่งเป็น 1 ใน 10 แผนระดับ 3 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
กรมอนามัย สำหรับแผนอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ของกระทรวง
สาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2564-2565)  
และ (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
ของกรมอนามัย 
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นอกจากนี้ ได้อธิบายถึงพันธกิจของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพกับความเชื่อมโยงของแผน
ระดับต่างๆ ตามภาพ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 2 เรื่อง โดยนายเศวต 
เซี่ยงลี่ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก ดังนี้ 
    5.3.1 เรื ่อง บทเรียนจากการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ 
“เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” กระบวนการพัฒนานโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ได้มีการทบทวนสถานการณ์พัฒนา
องค์ความรู้ตั ้งแต่ปีพ.ศ. 2560 – 2562 พัฒนานโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกในปีพ.ศ. 2563 และนำมา
ขับเคลื่อนนโยบายในปีพ.ศ. 2564 โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และหน่วยงาน 
ที่เกี ่ยวข้องกับการดูแลเด็กปฐมวัย ระดมทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกไปในทิศทาง
เดียวกัน ครอบคลุมในทุกพื้นที่ เพิ่มคุณภาพ เกิดความต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยให้มากที ่สุด 
โดยเฉพาะการบูรณาการการเล่นในแผนการเร ียนการสอน 6 กิจกรรมหลักของสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัย               
และการพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น ทั้งในครูผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กรมอนามัย โดยกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ร่วมกับหน่วยงานวิชาการที่
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เกี่ยวข้องศึกษาวิจัยและประเมินผลการดำเนินนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกอย่างสม่ำเสมอ ตามสถานการณ์ 
บริบท และวิชาการของประเทศและของโลกที่เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนานโยบายส่งเสริมการเล่นของประเทศให้ดี
ยิ่งขึ้น 
   สรุปกระบวนการสำคัญของการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก  
เพ่ือการบูรณาการการเล่นในการเรียนการสอน 6 กิจกรรม ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
   1. การพัฒนาองค์ความรู้ 
   2. การพัฒนานโยบายที่ชัดเจน 
   3. ความมุ่งมั่นจากภาครัฐ 
   4. ความร่วมมือจากภาคประชาสังคม 
   5. ความต้องการของสังคม 
   6. ความพร้อมทางกายเมือง 
    5.๓.2 เรื ่อง นวัตกรรมรูปแบบการส่งเสริมการเล่นเพื ่อพัฒนาและทักษะ 
ของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 กลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 6 ปี พื้นที่ศึกษา บ้าน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/
บ้านและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีข้ันตอนการวิจัย ดังนี้ 
   1. โครงร่างวิจัยผ่านการรับรองจริยธรรม การวิจัย กรมอนามัย 
   2. ลงพื ้นที ่ประชุมชี ้แจงแผนการดำเนินงานกับภาคีเครือข่าย 4 จังหวัด (เชียงใหม่ 
ขอนแก่น ราชบุรี และนครศรีธรรมราช) 
   3. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ครั้งที่ 1 (Pre-test) และอบรมรูปแบบการเล่น 9 กิจกรรมทางกาย
และ 9 มุมเล่นอิสระ ณ สถานพัฒนเด็กปฐมวัย 4 จังหวัด 
   4. ลงพ้ืนที่ติดตาม 4 จังหวัด บริบทบ้านและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
   5. ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ครั้งที่ 2 (Post-test) ณ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   6. รวบรวม วิเคราะห์และแปรผลงานวิจัยฯ 4 จังหวัด 
   7. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเล่นเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 23 – 24 
มิถุนายน 2565 เพ่ือนำเสนอผลการวิจัยและเผยแพร่สื่อความรู้งานวิจัย 
   ผลลัพธ์ที่คือ รูปแบบการเล่นสามารถส่งเสริมพัฒนาการและทักษะการคิดเชิงบริหาร (EF) 
ของเด็กปฐมวัย (ครอบครัวและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย) 
   ผลงานวิจัยที่ได้ 
   1. รูปแบบการเล่น 9 กิจกรรมและ 9 มุมเล่นอิสระ 
   2. สื่อรูปแบบการเล่น 
   3. โปสเตอร ์
   4. คู่มือรูปแบบการเล่น สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   5. ภาพพลิกรูปแบบการเล่นเด็กปฐมวัย 
   6. คู่มือรูปแบบการเล่นแบบ New Normal 
   7. คู่มือรูปแบบการเล่น สำหรับครอบครัว 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  นางสาวพัทธ์ธีรา พระราช เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ชี ้แจงแนวทาง 

การเบิกค่ารถรับจ้าง (แท็กซี่) แบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้  
  1. การเดินทางไปราชการปกติในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก่อนขอรถไปราชการ  
ควรสอบถามงานพัสดุก่อนว่ามีรถให้ไปราชการหรือไม่ กรณีหน่วยงานไม่สามารถจัดรถยนต์ราชการให้ได้ ให้ขออนุมัติ
ในใบขออนุมัติไปราชการเดินทางโดยรถรับจ้างลงในใบขออนุมัติ และนำใบขออนุมัตินั้นมาใช้เบิกค่าเดินทางไป – กลับ 
เป็นค่าแท็กซ่ีได้ ** เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ  
  2. การเดินทางไปราชการต่างจังหวัด การเดินทางไปราชการ โดยปกติตามพระราชกฤษฎีกา 
การเดินทางกำหนดว่าให้ใช้ยานพาหนะประจำทางและให้เบิกค่าพาหนะได้ โดยประหยัด ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะ
ประจำทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ ให้ใช้พาหนะอ่ืนได ้แต่ผู้เดินทางไปราชการจะต้อง
ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิกค่าพาหนะนั้น   ** กรณีพักค้าง เบิกรถรับจ้างได้เพราะมี
สัมภาระ 
  3. การเดินทางไป ประชุม อบรม สัมมนารวมทั้งการจัดงานต่างๆ การที่กระทรวงการคลังไม่ได้
กำหนดว่าให้เบิกค่าเดินทางได้หรือไม่ได้ แต่ในระเบียบเปิดแจ้งว่าส่วนราชการสามารถกำหนดมาตรการ แนวทาง  
ในการเบิกของตัวเองได้ กรมอนามัยจึงได้จัดทำประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายประหยัดกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2562 กำหนดไว้ดังนี้  
  1. กรณีท่ีผู้จัดจัดที่พักให้แต่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่พักค้าง ให้งดเบิกทุกกรณ ี
  2. กรณีที่ผู้จัดไม่ได้จัดที่พักให้ผู้เข้าร่วมประชุมเบิก ให้เบิกเป็นค่ารถประจำทาง ยึดตามระเบียบ 
กรมอนามัย และหากมีการเบิกนอกเหนือจากแนวทางของกรมอนามัย ให้ทำหนังสือขออนุมัติถึงผู้อำนวยการกองฯ 
ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น พิจารณาเหตุผลความจำเป็นของการเบิกเป็นรายๆ  *** ทั้งนี้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง  
ตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติตาม  
 
 
 
ปิดประชุม เวลา  12.30 น. 

  

 
นางสาวรดาธร  เชื้อทองดี 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

  
 
 
 

            นางสาวรัตนาวดี  ทองสุทธิ์ 
                                                                                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ      
                                                                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


