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รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งท่ี 8/2565 
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

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

 

ผู้มาประชุม 
 1. นายอุดม  อัศวุตมางกุร  ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ (ประธาน) 

2. นางนงพะงา  ศิวานุวัฒน์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวรัตนาวด ี ทองสุทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

 4. นางทับทิม  ศรีวิไล   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
       รก.นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

5. นางสาวพรรณี พันธ์เสือ    เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
6. นางสาวณัฐนันท์   นวลมีศรี  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
7. นายวัชรินทร ์  แสงสัมฤทธิ์ผล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
8. นางสาวพัทธ์ธีรา พระราช   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
9. นางสาวธวลัรัตน ์ ใหม่รัตนไชยชาญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
10. นางณัฏฐกา  กิจสมมารถ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 11. นางสาวปทุมรัตน์ สามารถ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
12. นางสาวปิยะนุช ฤทธิ์ชารี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
13. นางสาวณิชา คงทวีศักดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
14. นางสาวศิรินญา วัลภา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
15. นางสาวพรรณี ทับธานี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
16. นายทัพพ์นริศร์ ซ่อนกลิ่น  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
17. นางสาวอนงค์นาถ อำมาตย์มณี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
18. นางสาวจิรัญชญา พารอด   พนักงานธุรการ ส3 
19. นางสาวชญาภา แตงจั่น    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
20. นางสาวกรรณิกา แก่นสาร   เจ้าพนักงานธุรการ 
21. นางสาวรดาธร เชื้อทองดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
22. นายธวชัชัย  แคใหญ่   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  
23. นายเศวต  เซี่ยงลี่   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
24. นายธวชัชัย  ทองบ่อ   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
25. นายรังสิต  ศรีพรหม  นักจัดการงานทั่วไป 
26. นางสาวอัญชล ี จุฑานนท์   ธุรการ 

 27. นายพิเชษฐ์  นกบิน   ผู้รับจ้างขับรถยนต์และด้านคลังพัสดุ  
 28. นายณัฐพงษ์  อินต๊ะปัญญา  ผู้รับจ้างขับรถยนต์และด้านทะเบียนรถยนต์ 

29. นายพงษ์พันธ์  สมบูรณ์ทรัพย์  ผู้รับจ้างขับรถยนต์ 
 30. นางสาวกนกวรรณ ดอกไม้   นักวิชาการสาธารณสุข 

31. นางสาววชัราภรณ์ เถาว์แล   นักวิชาการสาธารณสุข 
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ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น/ลาพักผ่อน/ลาป่วย) 
 1. นายชลพันธ ์  ปิยถาวรอนันต์  รองผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 

2. นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
3. นายวสันต ์  อุนานันท์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 4. นางสาวขนิษฐา ระโหฐาน  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
5. นายอภิรติ  ชัยวิจิตร   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
6. นางสาวณัฐนันท์ แซมเพชร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
7. นางสาวขวัญจิรา นัดประสิทธิ์  นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
8. นายสันสนะ  ณรงค์อินทร์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
9. นายฤทธิรงค์  โพธิ์กลางดอน  พนักงานธุรการ ส3 
10. นางสาวบุษยา ภูฆัง   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
11. นายชวพล  หัชลีฬหา  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
12. นางสาวนฤมล กิ่งแล   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 13. นางสาวรุ่งนภา ดุงสูงเนิน  นักจัดการงานทั่วไป 
14. นางสาวนูรอารีนี บูงอ   นักจัดการงานทั่วไป 

 15. นายสมภพ  จันทะดวง  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
16. นายกิตติพงษ์ ภัสสร   นักวิชาการสาธารณสุข   

 

เริ่มประชุม เวลา  13.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   นายอุดม อัศวุตมางกุร ผู ้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื ่อสุขภาพ  ประธานแจ้ง 
ที่ประชุมทราบ สถานการณ์โควิด-19 เริ่มดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มทรงตัวและลดลง เพราะประชาชนได้รับ
วัคซีน การพัฒนายาดีขึ้น การรับมือดีขึ้น ซึ่งในเฟสต่อไปจะกลายเป็น Endemic หรือโรคประจำถิ่น กรมอนามัย
จะต้องมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม หลังจากมีการประกาศโรคโควิด-19 เป็นโรค
ประจำถิ่น จะต้องมีการหารือเรื่องการส่งเสริมมากขึ้น 
 
   มติที่ประชุม รับทราบและนำไปปฏิบัติ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2565 
   นางสาวรัตนาวดี  ทองสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้า 
กลุ ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม ครั ้งที ่ 7/2565 เมื ่อวันที ่ 7 เมษายน 2565  
มี 7 ประเด็น ดังนี้ 
   1.  ผู้อำนวยการกองฯ เน้นย้ำมาตรการป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรทุกคน ทั้งในที่บ้าน 
ที่ทำงาน และการได้รับวัคซีนของบุคคลใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ 
   2. ภารกิจสำคัญของกองฯ 3 ประเด็น ได้แก่ กิจกรรมทางกายเพียงพอ ลดพฤติกรรม
เนือยนิ่ง และการนอนหลับที่ดีมีคุณภาพ  
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   3. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  งบดำเนินงาน
เบิกจ่าย ร้อยละ 55.70 งบลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ 10.79  สำหรับชุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและฟื้นฟูฯ 
20.9 ล้าน ผูกพันคลัง (PO) แล้ว กำหนดส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2565 
   4. ความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือนมีนาคม และแผนการ
ดำเนินงาน (รอบ 2) โดยทบทวนผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก และบันทึกรายการที่ 1 – 4 (รายการข้อมูล 
ที่นำมาใช้ มาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ แผนขับเคลื่อนฯ และ SOP) ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม นี้  
   5. การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนหลังของแต่
ละกลุ่มงาน 
   6. เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง หลัก 10 ประการเพื่อสุขอนามัยการนอนหลับที่ดี  
โดยกลุ่มผู้สูงอายุ 
   7. คำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กำหนดจัดทำคำขอ และลงระบบ  
E-Budget Anamai  ภายในช่วง 1 – 31 พฤษภาคม 2565 
 
   มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ  
     ครั้งที่ 7/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565  
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  นางสาวพรรณี พันธ์เสือ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ (ค่าพตส.,แพทยไม่ทำเวช.,ค่าเช่าบ้าน) เบิกจ่ายแล้ว 337,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.07 
2. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรหน่วยงาน เบิกจ่ายแล้ว 1,733,888.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.22 
3. โครงการขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก ประจำปี  2565 เบิกจ่ายแล้ว 523,100 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 71.41 
4. โครงการ “เด็กไทยใส แซ่บ สุข...ยุควิถีใหม่” ภายใต้โครงการ ChoPA & ChiPA Game เบิกจ่ายแล้ว 

97,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.31 
5. โครงการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เบิกจ่ายแล้ว 389,585 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.35 
6. โครงการส่งเสริมความรอบรู้และสุขอนามัยในการนอนหลับที่ดีและมีคุณภาพ ปี 2565 เบิกจ่ายแล้ว  

299,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.83 
7. โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและป้องกันการหกล้มฯ เบิกจ่ายแล้ว  

547,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.53 
8. โครงการก้าวท้าใจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เบิกจ่ายแล้ว 2,738,564.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.94 
 โดยภาพรวมงบดำเนินงาน 10,615,963 บาท เบิกจ่ายรวม 6,666,537.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 

62.80  สำหร ับงบลงท ุน  23,509 ,650 บาท เบ ิกจ ่ายแล ้ว 2,537,650 บาท ค ิดเป ็นร ้อยละ 10.77   
รวมงบดำเนินงานและงบลงทุน 34,125,613 บาท เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,204,187.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.97 
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 3.2  ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 10 ตัวช้ีวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือนเมษายน 2565)  
    นางสาวรัตนาวดี  ทองสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้แจ้งผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรอง
ปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลัง (1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 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. จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อน
การปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน  
กรมอนามัย กลุม่สตรีและเด็กปฐมวัย  
ในวันที่ 18 เมษายน 2565  
เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม
กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ  
อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย 

จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธี
ทำงาน กรมอนามัย กลุ ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ในวันที ่ 18 เมษายน 
2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกาย
เพ่ือสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย 
 

หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 1 
https://tinyurl.com/ypy32n2p 

 

 

 

 

-  

 
 

https://tinyurl.com/ypy32n2p


๕ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

2. เยี ่ยมเสริมพลังติดตามประเมินผลการ
ขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยน
โลก” ระหว่างว ันท ี ่  24 – 27 เมษายน 
2565 ณ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 
 

เย ี ่ยมเสริมพลังติดตามประเมินผลการขับเคลื ่อนพื ้นที ่ต ้นแบบ 
“เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก”  
ระหว่างวันที ่ 24 – 27 เมษายน 2565 ณ ศูนย์อนามัยที ่ 11 
นครศรีธรรมราช 
 
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 2 
https://tinyurl.com/ypy32n2p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

https://tinyurl.com/ypy32n2p


๖ 

 

 
 

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

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

        กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
3) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

        กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
เพ่ือการจัดการโรคอ้วนในเด็กไทยยุควิถี
ชีวิตใหม่ เสมือนจริง 
 

       1) ตรวจรับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 65 โล่ สำหรับมอบ
ให้กับภาคีเครือข่ายที่ได้รับรางวัลองค์กรรอบรู้สุขภาพและองค์กรที่มี
วิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง 
สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรียบร้อย
แล้ว 
       2) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
       เดิม จะมีการจัดประชุมและพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประมาณเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 
      ใหม่ เลื ่อนการจัดประชุมและพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  
ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 (ก้าวผ่านโควิด ส่งเสริมการใช้ชีวิตสุขภาพดี : 
Healthy Active Living Beyond COVID) ระหว่างวันที ่ 12 – 14 
มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
  

เนื่องจากมีนโยบายจากคลัส
เตอร์ วัยเรียนวัยรุ่นให้มีการบูร
ณาการการจัดประชุมร่วมกัน 
จึงได้มีแผนการปรับ  กิจกรรม
ในโครงการต่อไป 

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 

 
 
 



๗ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

2. การจัดการความรู้การส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายในองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ 
(Best Practice) ประจำปี 2565 

กำลังดำเนินการอยู ่ในกระบวนการจัดการความรู ้ในโรงเรียนและ
หน่วยงานที่ได้รับการยกระดับเป็นองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best 
Practice) ประจำปี 2565 จำนวน 44 แห่ง และโรงเรียนในถิ่น
ทุรกันดารที ่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี 2565 
จำนวน 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 45 แห่ง 

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 

3. จัดทำการจัดการความรู้  การส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย ในองค์กรรอบรู้สุขภาพ 
(Health Literate Organization) 
ประจำปี 2565 

กำลังดำเนินการอยู ่ในกระบวนการจัดการความรู ้ในโรงเรียนและ
หน่วยงานที่ได้รับการยกระดับเป็นองค์กรรอบรู ้ส ุขภาพ (Health 
Literate Organization) ประจำปี 2565 จำนวน 20 แห่ง 

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 
 

ตัวช้ีวัด 1.17 ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ประชุมติดตามการดำเนินโครงการก้าว 
ท้าใจ Season 4  
• (ครั้งที่ 15) วันที่ 5 เมษายน 

2565 เวลา 13.30 -16.30 น. 
ณ ห้องประชุมกำธรสุวรรณกิจ 
อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย 
 

ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบ
นโยบายกำชับไปยัง สสจ. ทุกจังหวัดและศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ 
สสม. ประสานเครือข่ายและลงพ้ืนที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ 
ก้าวท้าใจ Season 4 ในโรงเรียน มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มวัยทำงาน 



๙ 

 

 
 

 
 
 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

3.3 การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line OA  
ก้าวท้าใจเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

ตรวจรับการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่าน Line OA ก้าวท้าใจเพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมทางกายให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ประจำงวดที่ 2 
- Push Message ผ่านทาง Line Official “ก้าวท้าใจ Season 4” 

จำนวน 3,000,000 ข้อความ 
- ดำเนินการออกแบบข้อความพร้อมInfographic สำหรับ Push 

Message จำนวน 3 ข้อความ 
- จัดหาของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบของเกมส์

ตอบคำถาม หรือเกมส์แบบอื่นๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รางวัล 
โดยมีมูลค่ารางวัลไม่ต่ำกว่า ชิ้นละ 500 บาท พร้อมจัดส่งให้ 
ผู้ได้รับรางวัล 10 รางวัล 

- จัดหาเสื้อก้าวท้าใจ จำนวน 200 ตัว สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ก้าวท้าใจ 

- ดำเนินการจัดส่งเสื้อก้าวท้าใจ สำหรับผู้เข้าร่วมก้าวท้าใจ  
จำนวน 110 คน 

 กลุ่มวัยทำงาน 



๑๐ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

3.4. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
กิจกรรมทางกายผ่าน FB fanpage 
ก้าวท้าใจ และ Youtube channel  
ก้าวท้าใจ 
 

ตรวจรับการจ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กิจกรรมทางกายผ่าน FB 
fanpage ก้าวท้าใจ และ Youtube channel ก้าวท้าใจ  
ประจำงวดที่ 2 
- ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ หรือองค์ความรู้ด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพ ในรูปแบบ Infographic และเผยแพร่ผ่าน 
Facebook Fanpage "ก้าวท้าใจ" จำนวน 4 ชิ้น 

- ดำเนินการผลิต Clip VDO ประชาสัมพันธ์ หรือองค์ความรู้ 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เผยแพร่ผ่าน Facebook Fanpage 
"ก้าวทา้ใจ" และ Youtube Channel "ก้าวท้าใจ" ความยาว 
ไม่น้อยกว่า 2 นาที จำนวน 3 เรื่อง 

- ดำเนินการผลิต Motion Graphic ประชาสัมพันธ์ หรือองค์
ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เผยแพร่ผ่าน Facebook 
Fanpage "ก้าวท้าใจ" และ Youtube Channel "ก้าวท้าใจ" 
ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที จำนวน 3 เรื่อง 

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

- จัดกิจกรรมในรูปแบบของเกมตอบคำถาม หรือเกมแบบอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวกับโครงการก้าวท้าใจ ผ่าน Facebook Fanpage  
"ก้าวท้าใจ" จำนวน 2 ครั้ง 

- กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน Facebook Fanpage  
"ก้าวท้าใจ" จำนวนคนเข้าถึงโพสต์ทั้งหมด 500,000 คน 

- กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน Facebook Fanpage  
"ก้าวท้าใจ" จำนวนการส่งต่อโพสต์ (Share)  

 กลุ่มวัยทำงาน 



๑๑ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ไม่น้อยกว่า 5,000 แชร ์
- จัดให้มีศูนย์ให้บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ก้าวท้าใจ และให้บริการ

ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ผ่าน Facebook Fanpage ก้าวท้าใจ 
- ต้องจัดทำฐานข้อมูล แสดงรายละเอียด และรายการคำถาม 

คำตอบของผู้ใช้บริการ 
- ที่ติดต่อเข้าระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ แล้วส่งมอบ

ข้อมูลในลักษณะของไฟล์และเอกสารรายงานให้กับกรมอนามัย
ทราบ เป็นรายเดือน อย่างน้อยประกอบด้วย สรุปสถิติจำนวน
สายที่ติดต่อเข้ามาในแต่ละวัน 

- จัดหาเสื้อก้าวท้าใจ จำนวน 100 ตัว สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ก้าวท้าใจ 

- ดำเนินการจัดส่งเสื้อก้าวท้าใจ สำหรับผู้เข้าร่วมก้าวท้าใจ  
จำนวน 50 ตัว 



๑๒ 

 

 
 

ตัวช้ีวัด 1.19 ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

1. โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ปี 2565 
1.1 จัดประชุมคณะทำงานเพื ่อจัดเตรียมเนื ้อหา
ข้อมูลการประกาศนโยบาย“ผู้สูงวัย เคลื่อนไหวดี ไม่
มีล้ม” 
 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินการประชุมคณะทำงานเพื ่อจัดเตรียมเนื ้อหา
ข้อมูลการประกาศนโยบาย“ผู้สูงวัย เคลื่อนไหวดี ไม่มี
ล้ม” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 

 

 

 

 

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

 



๑๓ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

1.2 จ ัดงานแถลงข ่าว การประกาศนโยบาย  
“ผู ้ส ูงวัย เคลื ่อนไหวดี ไม่มีล ้ม” (งบประมาณ 
150,000 บาท) 
 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินการจัดงานแถลงข่าวการประกาศนโยบาย “ผู้สูงวัย 
เคลื่อนไหวดี ไม่มีล้ม” ผ่านรูปแบบ Live Streaming วันที่ 
29 เมษายน 2565 ณ ห้องโถง อาคาร 1 ชั้น 1 กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 

 

 

 

 

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

 



๑๔ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

2. โครงการส่งเสริมความรอบรู้และสุขอนามัยในการนอนหลับที่ดีและมีคุณภาพ ปี 2565 

2.1 จัดทำแนวทางการจัดตั้ง Sleep  Center  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาดูงานศูนย์โรคการนอนหลับ (Sleep Disorders 
Center) วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565     
ณ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือนำมาใช้เป็นต้นแบบของการจัดตั้ง Sleep Lab ของ 
กรมอนามัยต่อไปในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เนื่องจากไม่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดทำแนวทางการ
จัดตั้ง Sleep center และ 
แบบประเมินคุณภาพการนอน
จึงจำเป็นต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ในการจัดแนวทางการจัดตั้ง 

Sleep  Center และแบบ
ประเมินคุณภาพการนอน 

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



๑๕ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

2. โครงการส่งเสริมความรอบรู้และสุขอนามัยในการนอนหลับที่ดีและมีคุณภาพ ปี 2565 

2.2 พัฒนาแบบประเมินคุณภาพการนอน 
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพ 
การนอน 
 
 
 

ดำเนินการพัฒนาแบบประเมินคุณภาพการนอน Pittsburgh 
Sleep Quality Index (PSQI) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินคุณภาพการนอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื่องจากไม่มีแบบประเมิน
คุณภาพการนอนหลับเพ่ือ
สุขภาพที่ดี จึงได้จัดทำแบบ
ประเมินคุณภาพการนอน 
(Good sleep hygiene)  
มาประยุกต์ใช้และเป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคแก่ประชาชน ต่อไป 

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

2.3 พัฒนาเครื่องมือแบบประเมินการนอน
หลับเพื่อสุขอนามัยการนอนหลับที่ดีสำหรับวัย
เด็กและวัยรุ่น (อายุ 1-17 ปี) และผู้ใหญ่  
อายุ 18-59 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

จัดทำแบบประเมินการนอนหลับเพ่ือสุขอนามัยการนอนหลับ
ที่ดีสำหรับวัยเด็กและวัยรุ่น (อายุ 1-17 ปี) และผู้ใหญ่  
อายุ 18-59 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 
 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

 
 

3.2.2 ตัวชี้วัดบริหารจัดการ 6 ตัวช้ีวัด 
  ตัวช้ีวัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

1. ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
ประจำหน่วยงาน 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/2p3xfy4k 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 

 
 

ผู้ตรวจสอบภายในประจำ
หน่วยงาน 
 
 
 

2. จัดทำรายงานการประเมินผล ระบบควบคุม
ภายในระดับหน่วยงานย่อย 
 

รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/5xxw2rzx 
 
 
 
 
 
 

- 
 

คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

https://tinyurl.com/2p3xfy4k
https://tinyurl.com/5xxw2rzx


๑๗ 

 

 
 

 ตัวช้ีวัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

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

 

 

 

 

กิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day 
(ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน) 

ครั้งที่ 6 วันที่ 22 เมษายน 2565  (ดำเนินการเสรจ็สิ้นเรียบร้อย
แล้ว)   

ครั้งที่ 7 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565  (อยู่ระหว่างการดำเนินการ 

       ส ืบเนื ่องจากการดำเนินกิจกรรมครั ้งที ่ 6 (ว ันที ่ 22 
เมษายน 2565) เป็นขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมในการ
ดำเนินกิจกรรม โดยในครั้งที่ 7 (วันที่ 20 พฤษภาคม 2565) 
ได้ดำเนินกิจกรรม 5ส เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว บุคลากรให้ความ
ร่วมมือในการจัดทำความสะอาดภายในกลุ่มงานตนเอง เพราะ
ความสะอาดและความปลอดภัยบริเวณสถานที่ทำงานถือว่าเป็น
สิ่งที่สำคัญอย่างมาก จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สามารถดำเนินกัน
มาอย่างต่อเนื่องได้ แสดงให้เห็นว่า การดำเนินการของโครงการ 
5ส ไปในทางที่ดี ที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรรักความสะอาด 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย และสร้างองค์กรแห่งความสุขได้ 
 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
1. รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.2 ครั้งที่4/2565 
    https://shorturl.asia/yC6dY 
 

- 6 กลุ่มงาน 
กลุ่มอำนวยการ 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก 
กลุ่มพัฒนาฯวัยเรียนวัยรุ่น 
กลุ่มพัฒนาฯวัยทำงาน 
กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอายุ 
 

https://shorturl.asia/yC6dY


๑๘ 

 

 
 

2. ทบทวนผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของการดำเนินงาน
สถานที่ทำงานน่าอยุ่น่าทำงานฯ สถานการณ์สุขภาพ และข้อมูล
สุขภาพของบุคลากร 
https://tinyurl.com/2s4yvmns 
 

กิจกรรมที ่  2  ก ิจกรรมการบร ิจาคสิ ่งของ
คอมพิวเตอร์ เก้าอ้ี เครื่องใช้สอยต่างๆ ณ สถาน
คุ ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื ่องฟ้า 
จังหวัดนนทบุรี 
 

กิจกรรมอยู่ในระหว่างการดำเนินการ  
       เปลี่ยนจากกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ ปี 2565 
 
 

 
       เป็นกิจกรรมการบริจาคสิ่งของคอมพิวเตอร์ เก้าอ้ี เครื่องใช้
สอยต่างๆ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า 
จังหวัดนนทบุรี แทน 
       กิจกรรมการบริจาคสิ่งของคอมพิวเตอร์ เก้าอี้ เครื่องใช้
สอยต่างๆเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาใหม่จากการปรับปรุงแผน 
ในรอบ 5 เดือนหลัง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยสรุป
ตามมติที ่ประชุมของคณะกรรมการตัวชี ้ว ัดที ่ 2.2 เห็นชอบ
ปรับปรุงแผนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นกิจกรรมการบริจาค
สิ ่งของคอมพิวเตอร์ เก้าอี ้ เครื ่องใช้สอยต่างๆ ให้กับสถาน
คุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟ่ืองฟ้า จังหวัดนนทบุรี แทน 
       การบริจาคสิ่งของเหล่านี้ เพื่อเปิดโอกาสให้กับคนพิการ
สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม มีความเสมอภาค และเท่า
เทียมกันในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่ถูกเลือกปฏิบัติจาก
สังคมเพราะสาเหตุจากความพิการนั้น ๆ อีกท้ังเพ่ือสานฝันให้กับ

- กลุ่มอำนวยการ 

 

https://tinyurl.com/2s4yvmns


๑๙ 

 

 
 

ผู้พิการให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ และยังช่วยเสริมสร้างให้
บุคลากรมีจิตใจที่ดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับองค์กรได ้
 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
1. รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.2 ครั้งที่ 4/2565 
    https://shorturl.asia/yC6dY 
2. ทบทวนผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของการดำเนินงาน
สถานที่ทำงานน่าอยุ่น่าทำงานฯ สถานการณ์สุขภาพ และข้อมูล
สุขภาพของบุคลากร 
https://tinyurl.com/2s4yvmns 
 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการข้าร่วมก้าวท้าใจ 
Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้ม
สุขภาพ 

เปิดตัวกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2565 
       เข้าร่วมการเปิดตัวของกิจกรรรม ก้าวท้าใจ Season 4  
วิถ ีถ ัดไป พิช ิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ โดยกิจกรรมนี้  
มีนโยบายสำคัญในการสร้างให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีด้วยการ
ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย กระทรวงสาธารณสุขจึง
มุ่งเน้นสร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง 
ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุข
ภาวะที่ดี ส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ 
(Health Model) ร่วมกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริม
การออกกำลังกาย โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทั้งภาครัฐ 
และเอกชนเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งจุดเด่น
ของก้าวท้าใจคือ สามารถคัดกรองสุขภาพ และประเมินค่าดัชนี

- กลุ่มพัฒนาฯวัยทำงาน 

 

https://shorturl.asia/yC6dY
https://tinyurl.com/2s4yvmns


๒๐ 

 

 
 

มวลกาย ส่งผลออกกำลังกาย รายงานผลการออกกำลังกายและ
ยังเพิ่มเติมการจัดแข่งขันภายในกลุ่ม และเปรียบเทียบกลุ่ม อีก
ทั้งสามารถสะสมแต้มสุขภาพในกิจกรรมต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
       บุคลากรในกองฯ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
1. รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.2 ครั้งที่ 4/2565 
    https://shorturl.asia/yC6dY 
2. ทบทวนผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของการดำเนินงาน
สถานที่ทำงานน่าอยุ่น่าทำงานฯ สถานการณ์สุขภาพ และข้อมูล
สุขภาพของบุคลากร 
https://tinyurl.com/2s4yvmns 
3. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4  
วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ 
https://tinyurl.com/4ycvcd55 
 
 
 

https://shorturl.asia/yC6dY
https://tinyurl.com/2s4yvmns
https://tinyurl.com/4ycvcd55


๒๑ 

 

 
 

กิจกรรมที่ 4  การตรวจสุขภาพประจำปี  กิจกรรมอยู่ในระหว่างการรอผลการตรวจสุขภาพ  
 

• หนังสือเว ียนจากสำนักงานเลขานุการกรมขอเชิญ
บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
1. รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.2 ครั้งที่ 4/2565 
  https://shorturl.asia/yC6dY 
2. หนังสือเวียนจากสำนักงานเลขานุการกรมขอเชิญบุคลากรเข้า
รับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565 
  https://shorturl.asia/UpqOw 
3. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงาน เข้ารับการตรวจ
สุขภาพ ประจำปี 2565 
  https://shorturl.asia/lfQvq 

- กลุ่มอำนวยการ 

https://shorturl.asia/yC6dY
https://shorturl.asia/UpqOw
https://shorturl.asia/lfQvq


๒๒ 

 

 
 

4. ทบทวนผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของการดำเนินงาน
สถานที่ทำงานน่าอยุ่น่าทำงานฯ สถานการณ์สุขภาพ และข้อมูล
สุขภาพของบุคลากร 
     https://tinyurl.com/2s4yvmns 
 

กิจกรรมที่ 5 การเข้ารับการวัดดัชนีมวลกาย 
(BMI) 

กิจกรรมอยู่ในระหว่างการดำเนินการ  
 
       กิจกรรมการเข้ารับการวัดดัชนีมวลกาย (BMI) กองฯ ได้มี
การวางแผน โดยในรอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 65) 
บุคลากรจะต้องเข้ารับการวัดดัชนีมวลกาย (BMI) 2 ครั้ง  
โดยในครั ้งที ่ 1 นั ้น อยู ่ในระหว่างการดำเนินกิจกรรม และ
ประสานกับฟิตเนส ชั ้น 2 และคาดว่าจะเข้าร ับการตรวจ 
Inbody ครั้งที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม 2565 
 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
1. รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.2 ครั้งที่ 4/2565 
  https://shorturl.asia/yC6dY 
2. ทบทวนผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของการดำเนินงาน
สถานที่ทำงานน่าอยุ่น่าทำงานฯ สถานการณ์สุขภาพ และข้อมูล
สุขภาพของบุคลากร 
https://tinyurl.com/2s4yvmns 
 

-  

 
 
 

https://tinyurl.com/2s4yvmns
https://shorturl.asia/yC6dY
https://tinyurl.com/2s4yvmns


๒๓ 

 

 
 

   ตัวช้ีวัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
และสื ่อสารทางเว็ปไซต์กองกิจกรรม 
ทางกายเพื่อสุขภาพ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและสื่อสารทางเว็ปไซต์กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/yckde5z7 
 

       
 

 
 
 

 -  

2. ให้ความรู้การเบิกจ่ายงบประมาณแก่
ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่ 
กองฯผ่านทางเว็ปไซต์กองกิจกรรม 
ทางกายเพื่อสุขภาพ  

1. แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/3tw3nn5d 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  

 

https://tinyurl.com/yckde5z7
https://tinyurl.com/3tw3nn5d


๒๔ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 2. แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/47ycheu5 

 

       
 
 
 

 -  

3. พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/5acbsmmt 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  

 
 

https://tinyurl.com/47ycheu5
https://tinyurl.com/5acbsmmt


๒๕ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/atpvpz7x 

 

       
 
 
 

 -  

5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลอง 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/msdua2wn 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  

 
 

https://tinyurl.com/atpvpz7x
https://tinyurl.com/msdua2wn


๒๖ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 6. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/xu4yw8dc 

 

       
 

 
 

 -  

3. SOP การเบิกจ่ายเงิน 6 เดือนหลัง SOP การเบิกจ่ายเงิน 6 เดือนหลัง 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/mr3usd6f 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  

 
 

https://tinyurl.com/xu4yw8dc
https://tinyurl.com/mr3usd6f


๒๗ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

4. จัดทำรายงานนผลการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)  
โดยใช้ข้อมูลมาจากระบบ GFMIS 
 

จัดทำรายงานนผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) 
โดยใช้ข้อมูลมาจากระบบ GFMIS 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/3x7222zs 

 

       
 

 
 

 -  

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

เสนอรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)  
ให้ผู้อำนวยการสั่งการในการขับเคลื่อนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
เป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/3fnr8v7t 
 
 
 
 
 
 
 

 -  

 

https://tinyurl.com/3x7222zs
https://tinyurl.com/3fnr8v7t


๒๘ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

6. ติดตามการเบิกจ่ายในที่ประชุมกองฯ 
ทุกครั้ง 
 

ติดตามการเบิกจ่ายในที่ประชุมกองฯ ทุกครั้ง 
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 3 
https://tinyurl.com/bdz47nva 

 

       
 

 
 

 -  

7. จัดประชุมรายงานติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ 2.3 
ตามแผนปฏิบัติการตัวช้ีวัดของกองฯ 

จัดประชุมรายงานติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ 2.3 
ตามแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดของกองฯ ในการประชุมกองฯ ครั้งที่ 
8/2565 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 
หลักฐานตามที่แนบ หน้าที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  

https://tinyurl.com/bdz47nva


๒๙ 

 

 
 

 
ตัวช้ีวัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ประชาส ัมพ ันธ ์  KM กองก ิจกรรม 
ท า ง ก า ย เ พ ื ่ อ ส ุ ข ภ า พ  ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/yc2h6f6w 
 

มีการประชาสัมพันธ์ KM ในไลน์กลุ่มกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรม KM รอบ 5 เดือนหลัง ที่จะจัดทุกครั้งในการ
ประชุมกองฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  

 

https://tinyurl.com/yc2h6f6w


๓๐ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 6 ดำเนินการเลือก "ความรู้" 
ของกองจำนวนอย่างน้อยกลุ่มงานละ 1 
เรื่อง (6 กลุ่มงาน) และดำเนินการจัดเวที
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 1 เรื่อง   
(ครั้งที่ 6 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 
จำนวน 2 เรื่อง) 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 2 เรื่อง  
1. ทบทวนแผน/นโยบาย/มาตรการ กิจกรรมทางกายประเทศต่าง ๆ 
โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
2. การป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน โดยกลุ่มอำนวยการ 
การประชุมกองฯ ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 
หลักฐานตามที่แนบ หน้าที่ 40 - 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - คณะทำงานตัวชี้วัด 2.4 
ระดับความสำเร็จของการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(LO) 

 



๓๑ 

 

 
 

 
กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 7 ดำเนินการสรุปความรู้  
ถอดบทเรียน จำนวน 1 เรื่อง 
 

สรุปบทเรียนจำนวน 1 เรื่อง ของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุม
กองฯ ครั้งที ่7/2565 เดือนเมษายน 2565 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/2p83zpcc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - คณะทำงานตัวชี้วัด 2.4 
ระดับความสำเร็จของการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(LO) 

 

 
 
 

https://tinyurl.com/2p83zpcc


๓๒ 

 

 
 

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

ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก  
ปี 2565 

ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก ปี 2565 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/2p8amcde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง GAP  
รอบ 6 เดือน 

ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง GAP รอบ 6 เดือน 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/ttvmv8mx 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

https://tinyurl.com/2p8amcde
https://tinyurl.com/ttvmv8mx


๓๓ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการขับเคลื่อน
แผนกำกับ ติดตามการดำเนินงาน 

 
 

 

 

รายงานผลการขับเคลื่อนแผนกำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/3dearn93 
 
 
 
 
 

- กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 6 รายงานความก้าวหน้า 
ในการประชุมกองกิจกรรมทางกาย 
เพ่ือสุขภาพ 

 
 

 

 

รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตาม 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
(ประจำเดือนเมษายน) ในการประชุมกองฯ ครั้งที่ 8/2565  
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 
หลักฐานตามที่แนบ หน้าที่ 33 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

  

https://tinyurl.com/3dearn93


๓๔ 

 

 
 

ตัวช้ีวัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
   

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 11 ส่งสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกหน่วยงานคุณธรรม 

สมัครเข้ารับการคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรม 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/ycks5anj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

https://tinyurl.com/ycks5anj
https://dopah.anamai.moph.go.th/th/dopahkpiindicators2565


๓๕ 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   - ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
 

   5.1 การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนหลัง) 
    5.1.1 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก 
    นางทับทิม ศรีวิไล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการนักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ โครงการขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ประจำปี 2565  
 

  - กิจกรรมเดือนเมษายน 2565 
   1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กรมอนามัย 
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 
   2. เยี่ยมเสริมพลังติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ “เด็กไทย เล่นเปลี่ยน
โลก” (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 24 – 27 เมษายน 2565 
 

  - กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2565 
   1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานขับเคลื่อนเด็กปฐมวัยร่วมกับภาคีเครือข่าย 7 กระทรวง 
ระดับพ้ืนที่จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 
   2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กรมอนามัย 
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2 กำหนดจัดประชุมวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 
   3. เยี่ยมเสริมพลังติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ “เด็กไทย เล่นเปลี่ยน
โลก” (ครั้งที่ 2) แบบออนไลน์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 
 

  - กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2565 
   1. จัดงานแถลงข่าว MOU ขับเคลื่อนเด็กปฐมวัยฯ ภายใต้การ MOU 7 กระทรวง ระดับ
พ้ืนที่จังหวัดระยอง วันที่ 6 มิถุนายน 2565 
   2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น (Play worker) สำหรับสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดระยอง วันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2565 
   3. เยี่ยมเสริมพลังติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ “เด็กไทย เล่นเปลี่ยน
โลก” (ครั้งที่ 3 – 4) แบบออนไลน์ 
 

  - กิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2565  
   ประชุมสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื ่อนเด็กปฐมวัย ภายใต้การ MOU 7 กระทรวง  
ระดับพ้ืนที่จังหวัดระยอง  

ในส่วนของงานวิจ ัยประสิทธิผลของการดำเนินงานพื ้นที ่ต ้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี ่ยนโลก 
ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จน ถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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5.1.2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 
    นางสาวปิยะนุช  ฤทธิ ์ชารี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ การขับเคลื ่อน
กิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่นใน 6 เดือนหลัง ดังนี้ 
  1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อการจัดการโรค
อ้วนในเด็กไทย ยุควิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน 1) ค่าจัดซื้อโล่รางวัล (97 ,500.-) 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
(84,500.-)  ***บูรณาการร่วมกับการประชุมวิชาการกรมอนามัย***  ระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – 14 
มิถุนายน 2565 
  2. จ้างทำสปอตโฆษณาและคลิปวิดีโอ สื่อสารรณรงค์การออกกำลังกายที่เพียงพอ และนอนหลับดี 
ระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 สำหรับเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - 
มิถุนายน 2565 
  3. จัดทำเนียบองค์กรที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย  
สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดีประจำปีงบประมาณ 2565 (E-Book) ระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 
2565 
  4. จัดทำการจัดการความรู ้การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในองค์กรที ่ม ีว ิธ ีปฏิ บัต ิเป ็นเลิศ  
(Best Practice) ประจำปี 2565 ระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2565 

5. จัดทำการจัดการความรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate 
Organization) ประจำปี 2565 ระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2565 

6. คลิป VDO พร้อมทั้งบรรยายภาษามือ จำนวน 3 เรื่อง ระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - 
กันยายน 2565 ดังนี้   
          1) คลิปประชาสัมพันธ์ การสมัครขอรับรางวัลการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
          2) คลิปประชาสัมพันธ์ การสมัครขอรับรางวัลการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสามเณรในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม 
          3) คลิปประชาสัมพันธ์ การสมัครขอรับรางวัลการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร 

7. คลิป VDO ออกกำลังกายสำหรับเด็กวัยเรียนวัยรุ่น จำนวน 20 เรื่อง ระยะเวลาตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม - กันยายน 2565  
    5.1.3 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยทำงาน 
    นางสาวณิชา คงทวีศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผลการดำเนินงาน
โครงการก้าวท้าใจ ปี 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้ทะเบียนทั้งหมด 3,632,890 คน  
โดยศูนย์ที่ผ่านเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีทั้งหมด 3 ศูนย์ คือ ศูนย์อนามัยที่ 3 ศูนย์อนามัยที่ 7 และศูนย์อนามัยที่ 10  
ในไตรมาส 3 ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องมีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 4 ล้านคน ขณะนี้ได้มีการดำเนินการขับเคลื่อน 
ในการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  
  1. ผลงานการดำเนินงานในช่วงเดือนเมษายน 2565 มีการจัดประชุมโดยมีท่านรมช.เป็นประธาน
ซึ่งท่านได้มอบนโยบายไปยังพื้นที่ สสจ.ทุกจังหวัดและศูนย์อนามัยให้ประสานเครือข่ายและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมก้าวท้าใจในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ และมีการตรวจรับการจ้างประชาสัมพันธ์ 
ผ่าน Line OA ประจำงวดที่ 2 และมีการตรวจรับการจ้างประชาสัมพันธ์ ผ่าน FB fanpageฯ ประจำงวดที่ 2 
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ท าการค้นหาสมาชิกท่ีเข้าใช้บริการโดยการดูข้อมูลการลงทะเบียน  ตเนส 
หรือผ่านแพล ต อร์ม ไทยชนะ และ ไทยเ  ไทย

      

                

                         

                                 
           

ใช้ชีวิตตามปกติ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในท่ี
ท่ีมีคนจ านวนมาก

หากมีอาการ แนะน าให้ตรวจ    ด้วยตนเอง

 
                

                       

  2. แผนการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2565 มีการตรวจรับงานจ้างระบบในงวดที่ 2 และสิ้นสุด
กิจกกรม campaign ก้าวท้าใจ Ss 4 100วัน 100 แต้มสุขภาพ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 มีประกาศรางวัล
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ ในเดือนมิถุนายน 2565  
  3. การดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื ่อการขับเคลื ่อนกิจกรรมทางกาย  
ตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับชาติ ของสสส. งบประมาณทาง สสส.จะโอนเงินงบประมาณให้ช่วงเดือน
พฤษภาคม 2565 ได้มีการจัดทำ Time line ในช่วงของการใช้งบประมาณในส่วนของการสนับสนุนให้ศูนย์อนามัย 
ศูนย์ละ 120,000 บาท ขณะนี้แต่ละศูนย์อนามัยได้ส่งแผนการดำเนินงานที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมก้าวท้าใจต่อไปได้
อย่างไร และมีการจัดผลิตเสื้อพร้อมส่ง และมีการจัดออกแบบผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
  4. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มก้าวท้าใจที่มีผลต่อการมีกิจกรรมทางกาย และดัชนี
มวลกายของคนไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการยืนขอจริยธรรม  
  5. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   1. เข้าร่วมกิจกรรม "New trend office in healthy work : องค์กรยุคใหม่ใส่ใจคุณภาพ" 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ณ กรมควบคุมโรค มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในวัยทำงานและประชาชน
ทั่วไปมีความรู้ในเรื่องที่เก่ียวข้องที่ดูแลตนเองจากโรคโควิด - 19 จากท่ีทำงานและแบบองค์รวม  
   2. เข้าร่วมกิจกรรม Amazing Thailand City Run…มันส์ ฟัน เวอร์ ยิ่งกว่าเดิม ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมต้องหาจัด Check Point ในสถานที่ต่าง ๆ ตามเส้นทางที่กำหนดไว้ เริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 
– 26 มิถุนายน 2565 โดยมีเขตพ้ืนที่นำร่อง คือ เขตพ้ืนที่กทม. 
   3. เข้าร่วมกิจกรรม calories credit challenge โดยกลุ่มวัยทำงานได้ขับเคลื่อนกิจกรรม
ก้าวท้าใจร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราช ผ่านโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน-วิ่ง-ปั่น ป้องกันนอัมพาต ครั้งที่ 8 
เฉลิมพระเกียรติ โดยใช้กิจกรรมก้าวท้าใจเป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การตัดสิน รางวัลชิงถ้วยพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระราชินี 
  6. การดำเนินงานห้องออกกำลังกาย Fitness มีการเตรียมการป้องกันและแผนเผชิญเหตุ  
Covid – 19 ในฟิตเนส  
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นายทัพพ์นริศร์ ซ่อนกลิ่น นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รายงานจำนวนผู้มาใช้บริหารห้องออกกำลังกาย ดังนี้ 
 1. จำนวนผู้ใช้บริการห้องออกกำลังกาย เดือนมกราคม - มีนาคม ปีพ.ศ. 2562 - 2565  
  - ปี 2562 ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม มีผู้ใช้บริการ จำนวน 5,411 คน 
  - ปี 2563 ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม มีผู้ใช้บริการ จำนวน 3,899 คน 
  - ปี 2564 ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม มีผู้ใช้บริการ จำนวน 1,877 คน 
  - ปี 2565 ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม มีผู้ใช้บริการ จำนวน 2,085 คน 
 2. จำแนกตามประเภทผู้ใช้บริการช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 ปีพ.ศ. 2562 – 2565 
  - ปี 2562  
   1. บุคลากรภายนอก จำนวน 807 คน  
   2. บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2,904 คน 
   3. บุคลากรกรมอนามัย จำนวน 5,411 คน 
  - ปี 2563 
   1. บุคลากรภายนอก จำนวน 373 คน  
   2. บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2,193 คน 
   3. บุคลากรกรมอนามัย จำนวน 3,899 คน 
  - ปี 2564  
   1. บุคลากรภายนอก จำนวน 186 คน  
   2. บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 910 คน 
   3. บุคลากรกรมอนามัย จำนวน 1,877 คน 
  - ปี 2565 
   1. บุคลากรภายนอก จำนวน 386 คน  
   2. บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 778 คน 
   3. บุคลากรกรมอนามัย จำนวน 2,058 คน 
 3. ข้อมูลผู้ใช้บริการห้องออกกำลังกาย ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564 (ตามสถานการณ์ โควิด-19) 
  - ปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 18,909 คน 
  - ปี 2563 (ปิดใช้บริการเดือนเมษายน - พฤษภาคม) จำนวนทั้งสิ้น 8,596 คน 
  - ปี 2564 (ปิดใช้บริการเดือนพฤษภาคม - กันยายน) จำนวนทั้งสิ้น 3,893 คน 
 4. ข้อมูลผู้ใช้บริการห้องออกกำลังกาย ปี พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม - เมษายน) จำนวนทั้งสิ้น 2,792 
คน แบ่งเป็นบุคคลภายนอก จำนวน 491 คน บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1,047 คน และบุคลากร  
กรมอนามัย จำนวน 1,253 คน 
 5. ข้อมูลผู้ใช้บริการห้องออกกำลังกาย (เดือนเมษายน) พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 734 คน แบ่งเป็น
บุคคลภายนอก จำนวน 105 คน บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 269 คน และบุคลากรกรมอนามัย  
จำนวน 359 คน 
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    5.1.4 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยสูงอายุ 
    นางสาวพรรณี ทับธานี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  ผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมความรอบรู้และสุขอนามัย การนอนหลับที่ดีและ 
มีคุณภาพ ปี 2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 มีดังนี้ 
   1. จัดทำแนวทางการจัดตั้ง Sleep Center โดยการศึกษาดูงานศูนย์โรคการนอนหลับ 
(Sleep Disorders Center) เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 ณ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อนำมาใช้เป็นต้นแบบของการจัดตั้ง Sleep Center ของกรมอนามัยต่อไปในอนาคต 
   2. ได้ดำเนินการพัฒนารูปแบบประเมินคุณภาพการนอน Pittsburgh Sleep Quality 
Index (PSQI) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการนอน  
   3. พัฒนาเครื่องมือแบบประเมินการนอนหลับเพื่อสุขอนามัยการนอนหลับที่ดีสำหรับ  
วัยเด็กและวัยรุ่น (อายุ 1 – 17 ปี) และผู้ใหญ่ อายุ 18 – 59 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยการจัดทำรูปแบบ
ประเมินการนอนหลับเพื่อสุขอนามัยการนอนหลับที่ดี 
 

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

1. ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดเตรียมเนื้อหาข้อมูลการประกาศนโยบาย  
“ผู้สูงวัย เคลื่อนไหวดี ไม่มีล้ม” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกาย  
เพ่ือสุขภาพ 

2. ดำเนินการจัดงานแถลงข่าวการประกาศนโยบาย “ผู้สูงวัย เคลื่อนไหวดี ไม่มีล้ม”  
ผ่านรูปแบบ Live Streaming เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ณ ห้องโถง อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 
 
   5.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 
    5.2.1 เรื่อง ทบทวนแผน/นโยบาย/มาตรการ กิจกรรมทางกายประเทศต่าง ๆ 
โดยนางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
   บทความ Building Physical Activity Back Better : ส่องมาตรการ นโยบายนานา
ประเทศ ฟื้นคืนกิจกรรมทางกายให้กลับมาดีขึ้นกว่าเดิม 
   ความท้าทายและการตอบสนองทางมาตรการและนโยบายจากนานาประเทศ 
   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นำไปสู่ความท้าทายให้กับกลุ่ม คนทำงาน
ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายทั่วโลกอย่างมาก มีการจำกัดการ เดินทาง และการไปสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้คน 
มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย การมีกิจกรรมทางกาย ตามปกติ  
ในชีวิตประจำวันของผู้คนให้มีระดับการมีกิจกรรมทางกายลดลง อย่างมาก 
   ประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่เผชิญกับความท้าทายนี้เช่นกัน มาตรการและ
นโยบายจากหลากหลายประเทศทัว่ โลกที่มีความคิดริเริ ่มในการ ดำเนินการด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายช่วง 
โควิด-19 เพ่ือเป็นข้อมูล ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ในการริเริ่มดำเนินการฟืน้ กิจกรรมทางกาย
ให้กับประชากรไทยต่อไปในอนาคต 
 
 



๔๐ 
 

 
 

1. ประเทศแคนนาดา มีการเผยแพร่คำแถลงการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย 
 - การเพ่ิมการเล่นกลางแจ้งในศูนย์การเรียนรู้และดูแลเด็กปฐมวัยในบริบทโควิด-19 
 - ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของศูนย์การเรียนรู้และดูแลเด็กปฐมวัย (Early Learning and Child Care: ELCC) 
ที่มีคุณภาพสูงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการฟ้ืนตัวทัง้ตัวเด็กและเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 - สนับสนุนเป้าหมายสิทธิการเล่นของเด็ก กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง การส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการ และ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ของเด็ก 
โดยยึดหลักการ 3 ประการต่อไปนี้ 
 (1) แนวทางควรได้รับการพัฒนาโดยปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่น
กลางแจ้งของ ELCC และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ 
 (2) แนวทางปฏิบัติควรคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กควบคู่ไปกับครอบครัว 
 (3) โปรแกรม ELCC ควรใช้เวลานอกบ้านให้มากที่สดุ โดยเน้นที่ประสบการณ์การสอนทีมี่คุณภาพสูงสำหรับเด็ก 
 

2. ประเทศอังกฤษ 
 รัฐบาลอังกฤษกำหนดนโยบาย “PE and sport premium” เป็นนโยบายกระตุ้นกิจกรรมทางกายของ  
เด็กและเยาวชน รัฐบาลได้จัดตังงบประมาณกว่า 320 ล้านปอนด์ ในการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร พลศึกษา และ
กิจกรรมกีฬาของโรงเรียนทั่วประเทศ เพื ่อเน้นประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์ต่อ นักเรียน โดยให้โรงเรียน  
ทำแผนการดำเนินงานเพ่ือขอทุนสนับสนุนจากรัฐบาล และเป็นไปตาม ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 - จัดกิจกรรมที่มเีป้าหมายเพ่ือให้นที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยที่สุดได้รับโอกาสที่เพ่ิมข้ึน 
 - ส่งเสริมการเล่นและใช้ชีวิตอย่างกระตือรือร้นในโรงเรียน ในช่วงระหว่างเวลาว่าง และพักกลางวัน 
 - จัดตัง้งบประมาณเพ่ือส่งเสริมกิจกรรม และชมรมกีฬาให้หลากหลาย และเพิ ่มโอกาสการเข้าถึงกีฬา 
นันทนาการในวันหยุด 
 - รเิริ่มการสะสมไมล์ระยะทางในแต่ละวันของเด็ก ๆ เพ่ือสร้างนิสัยการมีกิจกรรมทางกายในทุก ๆ วัน 
 รัฐบาลอังกฤษได้จัดสรรงบประมาณ 100 ล้านปอนด์ ให้กับหน่วยงานท้องถิ่นกว่า 266 แห่ง เพ่ือสนับสนุน
ฟ้ืนฟูศูนย์นันทนาการโรงยิม สถานที่ออกกำลังกายสาธารณะ ผ่าน National Leisure Recovery Fund เพื่อให้
สามารถกลับมาเปิดทำการใหม่อีกครั้งให้สำเร็จ 
 บางชุมชนของอังกฤษเปิดโอกาสให้เด็กๆ สามารถใช้ถนน หรือลานจอดรถเดิมเป็นพื้นที่สำหรับทำกิจกรรม
ระหว่างครอบครัวในละแวกชุมชนได้ ทั้งวาดภาพระบายสีบนพื้นถนน วิ่งเล่นกับเพ่ือนบ้าน บ้างโรงเรียนเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองระดมทุนสำหรับเพ่ิมพ้ืนที่เล่น และมีสถาปนิกมาร่วมกันออกแบบพ้ืนที่ที่ปลอดภัย เพ่ือรองรับการเปิดเรียน 
 

3. ประเทศออสเตรเลีย 
 VicHealth’s Walk เป็นโครงการของรัฐวิคตอเรีย ที่ให้เด็กๆ และสมาชิกในครอบครัวได้มี กิจกรรมทางกาย 
มีวิถีชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง โดยเน้นการเข้าถึง และมีส่วนร่วมอย่างปลอดภัย ในการเดินเท้า ปั่ นจักรยาน  
สเก็ตบอร์ด ไปโรงเรียนโดยมีข้อแนะนำที่สำคัญ ได้แก่ 
 - ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนแก่เด็ก ๆ 
 - เป็นโอกาสของครอบครัวในการทำกิจกรรมทางกายร่วมกัน อาจชวนกันเดิน ขี่สกู๊ตเตอร์ เล่นสเก็ตบอร์ด 
หรือพาเด็กๆ ไปโรงเรียน หากทางเดินไปโรงเรียนไกลเกินไป ผู้ปกครองสามารถ จอดรถให้ใกล้จากโรงเรียนเพื่อให้มี
ระยะทางได้เดินไปกับเด็กๆ มากขึ้น 
 - ฝึกการวางแผนให้กับเด็ก ๆ เช่น สอนกลยุทธ์ให้ลูกเมื่อเกิดสิ ่งที่ผิดพลาด เช่น หลงทาง หากมีคนแปลกหน้า
เข้าหาพวกเขาหรือการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ เป็นต้น 



๔๑ 
 

 
 

 ทัง้นี้มุ่งเป้าไปที่ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และจุดเน้นหลักที่สำคัญ คือ 
 (1) ปลูกฝังให้เด็กใช้ชีวิตอย่างกระตือรือร้นเพ่ือสุขภาพที่ด ี
 (2) ลดการจราจร ความแออดและั สร้างสิ่งแวดล้อมที่ด ี
 (3) สนับสนุนชุมชนในการสร้างวิถีชีวิตใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมสุขภาพความเป็นอยู่และความเชื่อมโยงถึงกัน 
 

4. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนกลุ่มอื่น ๆ ทำให้ต้อง
ระวังการใช้ชีวิตมากขึ้น สหรัฐอเมริกาได้ประกาศนโยบายที่เรียกว่า “MOVING Framework” เพื่อขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานเพ่ิมการมีกิจกรรมทางกาย ประกอบด้วย 6 นโยบายหลัก ดังนี้ 
 (1) สร้างโอกาสการมีกิจกรรมทางกายในโรงเรียน ชุมชน กีฬา นันทนาการ 
 (2) เสนอโอกาสการมีกิจกรรมทางกายในสถานที่ทำงาน และฝึกในการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย  
ด้วยผู้เชี่ยวชาญ 
 (3) ออกกฎหมาย และการประกาศแนวทางของโครงสร้างและพ้ืนที่โดยรอบสำหรับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
 (4) นำโครงสร้างของการคมนาคมขนส่งมาช่วยสนับสนุนการมีกิจกรรมทางกาย 
 (5) สื่อสาร สร้างแรงจูงใจและสร้างพฤติกรรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทักษะเพ่ือเพ่ิมการมีกจิกรรมทางกาย 
 (6) จัดให้มีการให้คำปรึกษา การประเมินสุขภาพเบื้องต้น และฝึกการมีกิจกรรมทางกายในสถาน บริการสุขภาพ 
 โดยเป็นนโยบายเชิงพื้นที่ที่สอดคล้องกับแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโลก หรือ GAPPA ด้าน Active 
Societies Active Environment Active People เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิด โรคเรื้อรัง นอกจากนี้ “MOVING 
Framework” ถูกนำไปขยายผลให้ประเทศต่าง ๆ ของสมาชิก องค์การอนามัยโลกได้นำสู่ไปการปฏิบัติต่อไป 
 

5. ประเทศญี่ปุ่น 
 เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุเมื่อต้องเข้าสู่สังคมประชากรสูงวัย จังหวัดคานางาวะ (Kanagawa) ที่ประกอบ
ไปด้วย 33 เทศบาล ได้นำเทคโนโลยีอย่างแอปพลิเคชัน “ME-BYO” มาใช้ติดตามผู้สูงอายุในจังหวัด แอปพลิเคชัน
ดังกล่าวเป็นการพัฒนานโยบายเชิงนวัตกรรมเพ่ือ นำไปสู่การดูแลตนเอง และการดูแลสุขภาพในอนาคต มีการเปิดตัว
ไปเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว โดย ME-BYO จะแสดงสถานะปัจจุบันของดัชนีใน 4 มิติ ได้แก ่
 1. ทางเลือกในการดำเนินชีวิต (lifestyle choices) 
 2. ความสามารถในการรับรู้ (cognitive capacities) 
 3. การทำกิจวัตรประจำวัน (daily living functions) 

4. สุขภาพจิต (mental health) รวมถึงความเครียด 
 การตรวจสอบ และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทำได้ฟรีผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งจะมีการจดจำเสียง 
แอปนี้ช่วยคำนวณดัชนี ME-BYO ของผู้ใช้ และตรวจสอบคะแนนผ่าน 15 รายการ อาทิ เพศ อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก 
ความดันโลหิต การประเมิน Mini Cognitive รายการตรวจสอบ Locomo Five ความเร็วในการเดิน และสภาวะ
สุขภาพจิต 
 ในอนาคตมีแผนที่เพิ ่มฟังก์ชันการพยากรณ์ เพื่อแสดงสถานการณ์ทางด้านสุขภาพที่ เป็นไปได้ ในอนาคต  
โดยมีรูปแบบการใช้ชีวิตและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน และในระบบตรวจสอบแบบ เรียลไทม์ดัชนี ME-BYO จะช่วย
สนับสนุนการประเมินผลกระทบทั่งในระดับบุคคลและชุมชนได้ 
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สรุปแนวทางการเพิ่มกิจกรรมทางกายแต่ละประเทศให้ชัดเจนขึ้น ดังนี้ 
ประเทศ กลุ่มวัย พื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ มาตรการ นโยบาย 

แคนาดา เด็กปฐมวัย ศูนย์การเรียนรู้และดูแล
เด็กปฐมวัย (Early 
Learning and Child 
Care: ELCC) 

การเพ่ิมการเล่นกลางแจ้งในศูนย์การเรียนรู้และดูแลเด็กปฐมวัย
ในบริบทโควิด – 19  

อังกฤษ เด็กและเยาวชน โรงเรียน PE and sport premium จัดสรรงบประมาณ 320 ล้านปอนด์ 
ในการ ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรพลศึกษา และกิจกรรมกีฬา
ของโรงเรียนทัว่ประเทศ 

ศูนย์นันทนาการ โรงยิม 
สถานที่ออกกำลังกาย
สาธารณะ 

266 แห่ง เพื่อสนับสนุนฟื้นฟู ศูนย์นันทนาการ โรงยิม สถานที่
ออกกำลังกาย สาธารณะให้สามารถกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งได้
สำเร ็จ ฝ ่าย National Leisure Recovery Fund ท ี ่บร ิหาร
จัดการโดย Sport England 

ชุมชน เปิดโอกาสให้เด็กๆ และครอบครัวในชุมชนสามารถออกมาใช้
ถนน หรือลาน จอดรถเดิมในละแวกชุมชน เพื่อเป็นพื้นที่ในการ
มีกิจกรรมทางกาย พ้ืนที่เล่น สำหรับเด็กๆ 

ออสเตรเลีย เด็กและ ครอบครัว ครอบครัว ชุมชน สถานที่
ทำงาน 

VicHealth’s Walk เป็นโครงการของรัฐวิคตอเรีย เพื่อส่งเสริม
การมีกิจกรรม ทางกายด้วยการสัญจรด้วยเท้า มุ่งเน้นการเข้าถึง
และมีส่วนร่วมอย่าง ปลอดภัยในการเดินเท้า ปันจักรยาน  
สเก็ตบอร์ด ไปโรงเรียนในช่วงโควิด-19 

สหรัฐอเมริกา ผู้ป่วยกลุ่มโรคNCD ชุมชน โรงเรียน องค์กร กิจกรรมทางกาย ที่จะนำไปสู่การลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรค 
ญี่ปุ่น ผู้สูงอายุ ชุมชน นโยบายเชิงนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การดูแลตนเอง และการดูแล

สุขภาพใน อนาคต ผ่านเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน “ME-BYO”  
มาใช้เพ่ือติดตามผู้สูงอายุ ในจังหวัดคานางาวะ (Kanagawa) ทั้ง 
33 เทศบาล 
 

 
    5.2.2 เรื ่อง การป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน โดยนางสาวอนงค์นาถ
อำมาตย์มณี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกลุ ่มอำนวยการ ขอแจ้งผลคะแนนการดำเนินงานคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ  
5 เดือนแรก โดยประเมินจาก 5 ตัวชี้วัด  
   1. การปฏิบัติหน้าที ่
   2. การใช้งบประมาณ 
   3. การใช้อำนาจ 
   4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
   5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  โดยภาพรวมของกรมอนามัยตั้งเป้าหมายคะแนนที่ร้อยละ 95 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
ผลคะแนนเฉลี่ยประเมินได้ร้อยละ 85.16  
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  1. “การป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน” 
       1.1 ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests) : สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคล 
มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบ  
อยู่ ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งทำให้ตัดสินใจยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติได้ 
       1.2 ความขัดแย้ง (Conflict) : สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้นเมื่อ
บุคคลไม่สามารถตัดสินใจไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิด แนวทางปฏิบัติ หรือผลประโยชน์ 
       1.3 ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private Interests) : เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับ  โดยเห็นว่า 
มีคุณค่าที่จะสนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรา  
มีพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือสนองความต้องการทั้งหลาย 
       1.4 ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of 
Interests) : เป็นสถานการณ์ที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ในการแสวง
ประโยชน์แก่ตนเอง กลุ ่ม หรือพวกพ้อง ซึ ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความเสียหาย  
ต่อประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ดำรง
ตำแหน่งสาธารณะ และรวมถึงคอร์รัปชัน เชิงนโยบาย คอร์รัปชันสีเทา 
 
  2. ประเภทของการทุจริตคอร์รัปชัน แบ่งแยกประเภทหรือระดับความร้ายแรงได้ 3 ประเภท คือ 
       2.1 ประเภทท่ี 1 คอร์รัปชันสีขาว (white corruption) : พฤติกรรมประเภทที่ประชาชน
และผู้นำในสังคมยอมรับหรือยอมทนรับ และเห็นว่าไม่ควรลงโทษผู้กระทำความผิดเพราะถือเป็นเรื ่องไม่มี
ความสำคัญมากนัก เนื่องจากเป็นการรับผลประโยชน์โดยอิงอยู่กับขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม อีกท้ัง
มิได้เกิดจากการเรียกร้องจากผู้รับ เช่น การให้ซึ่งเป็นการแสดง “น้ำใจ” ของผู้น้อยต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้อยู่ใน
ตำแหน่งที่ให้คุณให้โทษได้ และการให้ซึ่งเป็นการ “ตอบแทน” การปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติของผู้ที่อยู่ในตำแหน่ง
และเป็นคุณประโยชน์แก่ผู้ให้โดยผู้รับมิได้เรียกร้อง 
       2.2 ประเภทที่ 2 คอร์รัปชันสีเทา (grey corruption) : พฤติกรรมประเภท ที่ในหมู่ผู้นำ
เห็นว่าเป็นความผิด แต่ประชาชนทั่วไปไม่แน่ใจว่าจะเป็นความผิดหรือไม่กรณีนี้เป็นการใช้อำนาจหน้าที่แสวงหา
ประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง ในลักษณะที่ประชาชนสมยอมต่อการใช้อำนาจโดยมิชอบนั้น เช่น การให้ค่า
น้ำร้อนน้ำชาการให้ค่านายหน้า หรือเงินหักส่วนลดราคาสินค้า เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมประเภทนี้มีการจำแนกออกเป็น
การเรียกร้องเอาประโยชน์แทนการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเร่งรัดงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และการใช้ตำแหน่ง
หน้าที่เพื่อหาผลประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยมีผลประโยชน์ได้เสียกับบริษัท ห้างร้านที่ทำธุรกิจกับส่วนราชการที่ตนเอง
เป็นผู้รับผิดชอบอยู่ 
       2.3 ประเภทที่ 3 คอร์รัปชันสีดำ (black corruption) : เป็นคอร์รัปชันที่ทั้งฝ่ายประชาชน
และผู้นำเห็นว่าเป็นความผิดชัดแจ้งและควรได้รับโทษตามกฎหมาย  ซึ่งได้แก่การใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่ง
เพื่อหาผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่คำนึงว่าผิดกฎหมายหรือไม่ พฤติกรรมนี้แยกได้เป็น การใช้
อำนาจหน้าที่เรียกร้องเอาผลประโยชน์จากผู้กระทำผิดกฎหมายหรือผู้ต้องการความสะดวก โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ที่ตน
เรียกร้องเอาประโยชน์นั้นจะกระผิดกฎหมายหรือไม่ และการทุจริตคดโกงโดยไม่คำนึงถึงความผิดตามกฎหมายเป็น
การทำให้รัฐเสียหาย โดยมีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเองและพวกพ้อง 
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  3. ต้นเหตุพื้นฐานของการคอร์รัปชั่น 
       1. การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ 
       2. การทำงานหลังเกษียณ 
       3. การหาผลประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัวหรือพวกพ้อง 
       4. การรับรู้ข้อมูลภายใน 
       5. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางกายเมือง 
       6. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตน 
       7. การทำงานพิเศษ 
 
  4. ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
       1. มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ 
       2. มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่สุรุ่ยสุร่าย 
       3. มีความจำเป็นในการรักษาตัวรอด 
       4. โครงสร้างการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุล 
       5. มีฐานความคิดลักษณะบูรณาการ 
 
  6. แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
       1. การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง (ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ) 
       2. การปฏิบัติหน้าที่หรือดำรงตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 
       3. การดำเนินกิจการในภายหลังที่พ้นจากตำแหน่ง (ยังไม่ถึง 2 ปี) 
 
  7. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ 
       - สามารถเก็บไว้ได้หากของขวัญ หรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าไม่เกิน 
3,000 บาท  
       - ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านต้องปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ 
 
  9. สิ่งที่ต้องรายงานหน่วยงาน 
       1. ของขวัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่องประดับ
โบราณ 
       2. ของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่าทางการตลาดมากกว่า 15,000 บาท ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สิน
ขององค์กร เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสม 
       3. ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง 3,000 – 15,000 บาท และ
เจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องรับให้องค์กร โดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม ่
       4. ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เมื ่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกินกว่า 3,000 บาท  
ต้องรายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้ 
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  10. ผลประโยชน์ทับซ้อน หากฝ่าฝืนมีโทษอย่างไร 
  การมีพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่เข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีพฤติกรรมที่พร้อม 
ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือนจนกระทั่งถึง
ขั้นไล่ออก ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน นอกจากนั้นหากพฤติกรรมนั้น ๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริต 
และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ๆ มีการรับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าร่วม การมี
พฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
   นางสาวณัฐนันท์ นวลมีศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ชี ้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไข การย้าย การโอน การประเมินบุคคล และการเลื่อน ข้าราชการ ตามกฎ ก.พ. ฉบับพ.ศ. 2564  
   1. กฎก.พ. ฉบับ พ.ศ. 2564  
   1.1 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564 
   หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 15 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ 
   1.2 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 16 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดกลุ่มตำแหน่ง 
   บังคับใช้ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 
   2. การจัดกลุ ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภททั ่วไป และประเภทวิชาการ  
ของกรมอนามัย หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0208.08/ว692 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 
   2.1 การจัดกลุ่มตำแหน่งมีเจตนารมณ์ เพื่อประโยชน์ในการย้าย การโอน ข้าราชการพล
เรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งในประเภทและระดับเดียวกัน โดยไม่ต้องประเมินบุคคลและผลงาน 
   2.2 การจัดกลุ่มตำแหน่งต้องพิจารณาถึงประโยชน์ที่ทางราชการได้รับเป็นสำคัญ โดยการ
ย้าย การโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ส่วนราชการต้องพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งความรู้ 
ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานั้น ๆ ให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งด้วย 
   หลักการจัดกลุ่มตำแหน่ง 
   1. ตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน 
ให้จัดไว้ในกลุ่มเดียวกัน 
   2. ตำแหน่งที่ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญหรือทักษะพิเศษ
ที่มีเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันให้จัดกลุ่มไว้ในกลุ่มเดียวกัน 
   3. ตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการ  
พลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่ให้จัดรวมไว้กับตำแหน่งอื่น ๆ ที่ไม่มี
สิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง 
 



๔๖ 
 

 
 

  1. การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป มีแนวทาง ดังนี้ 
   1.1 การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับอาวุโส ลงมาแบ่งเป็น 
4 กลุ่ม ดังนี้ 
    (1) กลุ่มงานธุรการหรือบริการท่ัวไป 
    (2) กลุ่มงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของส่วนราชการ 
    (3) กลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้าน 
    (4) กลุ่มงานที่ใช้ทักษะและความชำนาญงานเฉพาะตัว 
   1.2 การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 
  2. การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ มีแนวทาง ดังนี้ 
   2.1 การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษ 
ลงมา แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
    (1) กลุ่มงานวิชาการท่ัวไป 
    (2) กลุ่มงานวิชาชีพ 
    (3) กลุ่มงานทักษะและความชำนาญเฉพาะตัว 
    (4) กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   2.2 การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
ทรงคุณวุฒิ 
  - การจัดกลุ ่มสายงานข้าราชการตามภารกิจของกรมอนามัย ตามมติ อ.ก.พ. กรมอนามัย  
ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 และมิต อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 
20 ตุลาคม 2564  
  - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงินไข การย้าย การโอน หรือการเลื ่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 15 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 
2564 
  การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำชาญการ 
  1. ตั ้งแต่วันที ่ 10 มีนาคม – 30 กันยายน 2565 ระดับเวลาดำรงตำแหน่งระดับชาญการ  
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ประเมินผลงานหรือประเมินศักยภาพ 
  2. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ได้รับเมื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ 
  สายงานที่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 
  1. สายงานนักกายภาพบำบัด 
  2. สายงานทันตแพทย์ 
  3. สายงานพยาบาลวิชาชีพ 
  4. สายงานแพทย์ 
  5. สายงานเทคนิคการแพทย์ 
  6. สายงานเภสัชกรรม 
  7. สายงานรังสีการแพทย์ 
  8. สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
  9. สายงานกิจกรรมบำบัด 



๔๗ 
 

 
 

  10. สายงานแพทย์แผนไทย 
  11. สายงานจิตวิทยาคลินิก 
 

***รายละเอียดจะมีการแจ้งเวียนผ่านระบบสารบรรณกองฯ  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
ปิดประชุม เวลา  15.20 น. 

  

 
นางสาวรดาธร  เชื้อทองดี 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

  
 
 
 

            นางสาวรัตนาวดี  ทองสุทธิ์ 
                                                                                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ      
                                                                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


