รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 3/2565
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
…………………………………………………………………………………………………………….
ผู้มาประชุม
1. นายอุดม
2. นางนงพะงา
3. นางทับทิม
4. นางสาวพรรณี
5. นางสาวณัฐนันท์
6. นางสาวธวัลรัตน์
7. นางสาวปิยะนุช
8. นางสาวณิชา
9. นายสันสนะ
10. นางสาวอนงค์นาถ
11. นายฤทธิรงค์
12. นางสาวจิรัญชญา
13. นางสาวชญาภา
14. นายเศวต
15. นายธวัชชัย
16. นายพิเชษฐ์
17. นายณัฐพงษ์
18. นายพงษ์พันธ์

อัศวุตมางกุร
ศิวานุวัฒน์
ศรีวิไล
พันธ์เสือ
นวลมีศรี
ใหม่รัตนไชยชาญ
ฤทธิ์ชารี
คงทวีศักดิ์
ณรงค์อินทร์
อำมาตย์มณี
โพธิ์กลางดอน
พารอด
แตงจั่น
เซี่ยงลี่
ทองบ่อ
นกบิน
อินต๊ะปัญญา
สมบูรณ์ทรัพย์

ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ (ประธาน)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รก.นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ ส3
พนักงานธุรการ ส3
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ผู้รับจ้างขับรถและด้านคลังพัสดุ
ผู้รับจ้างขับรถยนต์และด้านทะเบียนรถยนต์
ผู้รับจ้างขับรถยนต์

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น/ลาพักผ่อน/ ลาป่วย/ลาศึกษาต่อ/ลาคลอดบุตร)
1. นายชลพันธ์
ปิยถาวรอนันต์
รองผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
2. นางนภัสบงกช
ศุภะพิชน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวสุพิชชา
วงค์จันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
4. นายวัชรินทร์
แสงสัมฤทธิ์ผล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5. นางณัฏฐกา
กิจสมมารถ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
6. นางสาวพัทธ์ธีรา
พระราช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
7. นายวสันต์
อุนานันท์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
8. นางสาวขนิษฐา
ระโหฐาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
9. นางสาวภิมณณัฏฐ์ พงษ์เกษตรการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
10. นางสาวสมฤทัย พลยุทธ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
11. นางสาวปทุมรัตน์ สามารถ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
12. นางสาวศิรินญา วัลภา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
13. นางสาวพรรณี
ทับธานี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
14. นายอภิรติ
ชัยวิจิตร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
15. นางสาวขวัญจิรา นัดประสิทธิ์
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

๒
16. นางสาวกรรณิกา
17. นางสาวรดาธร
18. นางสาวบุษยา
19. นายธวัชชัย
20. นายชวพล
21. นางสาวนฤมล
22. นางสาวรุ่งนภา
23. นายรังสิต
24. นางสาวอัญชลี
25. นางสาวนูรอารีนี
26. นายสมภพ
27. นางสาวกนกวรรณ
28. นางสาววัชราภรณ์
29. นายกิตติพงษ์
เริ่มประชุม

แก่นสาร
เชื้อทองดี
ภูฆัง
แคใหญ่
หัชลีฬหา
กิ่งแล
ดุงสูงเนิน
ศรีพรหม
จุฑานนท์
บูงอ
จันทะดวง
ดอกไม้
เถาว์แล
ภัสสร

เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
ธุรการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข

เวลา ๐๙.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอุ ด ม อั ศ วุ ต มางกุ ร ผู้ อ ำนวยการกองกิ จ กรรมทางกายเพื่ อ สุ ข ภาพ ประธาน
การประชุ ม ฯ แจ้ ง ว่ า ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เน้ น การใช้ ห ลั ก VUCA คื อ V-Volatility ความผั น ผวน,
U-Uncertainty ความไม่แน่ น อน , C-Complexity ความซับซ้อน , A-Ambiguity ความคลุมเครือ เพื่อใช้ห ลั กนี้
ในการดำเนินงานหรือเขียนโครงการ และปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้นำมาประยุกต์กับงานด้านสาธารณสุข ดังนี้
คือ Vaccine ให้ ครอบคลุมประชากรในประเทศ 70% หรือ 100 ล้านโดส ประชาชนใช้มาตรการ Universal
Prevention ป้องกันตนเองสูงสุดกับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา เพื่ อลดการติดเชื้อ ลดการระบาด สถานบริการ/สถานที่
ต่างๆ ใช้มาตรการ Covid-free Setting สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากเชื้อโควิด และใช้ ATK ตรวจคัดกรองในชุมชน
สถานที่เสี่ยง
โครงการก้ าวท้า ใจ Season 4 วิถี ถัดไป พิ ชิต 100 วัน 100 แต้มสุ ขภาพ ซึ่งเป็ น โครงการ
ระดับกระทรวง บุคลากรทุกคนในกองฯ ต้องรับทราบ โดยใน Season 3 มีประชาชนลงทะเบียน 3,298,841 คน
Timeline ก้าวท้าใจ Season 4
๑. วันที่ 22 ธันวาคม ๒๕64 ประชุม Teleconference ร่วมกับ สสจ. 76 แห่ง
๒. วันที่ 14 มกราคม ๒๕65 kickoff ก้าวท้าใจ ss4 ที่กระทรวงสาธารณสุข และทุกพื้นที่ตลอด
เดือนมกราคม ๒๕65
๓. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 11 พฤษภาคม ๒๕65 พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ ลุ้นรับของ
รางวัลมากมาย
๔. แลกรับรางวัลแต้มสุขภาพ ทุกวันที่ 1 ของเดือน
๕. ประกาศรางวัล สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ ss 4 (เดือนพฤษภาคม ๒๕65)
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๓
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
รับรองรายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2/2565
ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 งบประมาณกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นางสาวพรรณี พั น ธ์ เสื อ เจ้ า พนั ก งานพั ส ดุ ช ำนาญงาน รายงานผลการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณของกองฯ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม 2564 งบประมาณที่เป็นงบดำเนินงานทั้งหมด 10,915,963 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 375,123.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.44 สำหรับงบลงทุนของกองฯ ทั้งหมด 23,628,200 บาท
เบิ ก จ่ า ยแล้ ว 601,550 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.55 ในภาพรวมของงบดำเนิ น งานและงบลงทุ น ทั้ ง หมด
34,544,163 บาท เบิ ก จ่ ายแล้ ว 976,673.26 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.83 ซึ่ งโดยภาพรวมในไตรมาสแรก
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 เราควรที่จะเบิกจ่ายได้ 32%
มติที่ประชุม ประธานการประชุม เน้นย้ำให้ ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการเบิกจ่ายโดยการ
ติดตามกำกับให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

3.2 ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 10 ตัวชี้วัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564) ได้แก่
3.2.1 นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย 4 ตัวชี้วัด
นางสาวธวั ล รั ต น์ ใหม่ รัต นไชยชาญ นั ก วิ เคราะห์ น โยบายและแผนชำนาญการ รายงานการนำเข้ าข้ อ มู ล รายงานผลตั ว ชี้ วั ด ตามคำรั บ รองฯ
รอบ 5 เดือนแรก ในระบบ DOC ทั้ง 10 ตัวชี้วัดได้ลงข้อมูลในระบบ DOC เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรอ Upload รายงานผลการดำเนินงานของเดือนพฤศจิกายน
ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564
ตัวชี้วัด 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
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสูตร
ผู้อำนวยการเล่น (Play worker) E-learning
และระบบสื่อสาร ประเมินผลการขับเคลื่อน
พื้นที่ต้นแบบ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก”

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

จั ด ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รผู้ อ ำนวยการเล่ น (Play worker)
E-learning และระบบสื่อสารประเมินผลการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ “เด็กไทย
เล่ น เปลี่ ย นโลก” ระหว่ า งวั น ที่ 4 – 5 พฤศจิ ก ายน 2564 ณ ห้ อ งประชุ ม
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 1
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/107/11732.pdf

-

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
นายวัชรินทร์ แสงสัมฤทธิ์

๕
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

2. จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อแอนนิเมชั่นความรู้ จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อแอนนิเมชั่นความรู้กิจกรรมทางกายและการนอนหลับ
กิจกรรมทางกายและการนอนหลับสำหรับหญิง สำหรับหญิงตั้งครรภ์หญิงหลังคลอดและเด็กอายุ
ตั้งครรภ์หญิงหลังคลอดและเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ต่ำกว่า 3 ปี (อยู่ระหว่างการจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อ ส่งของภายในเดือน
ธันวาคม 2564)
2.1 สื่อแอนนิเมชั่นความรู้กิจกรรมทางกายและการนอนหลับสำหรับ
หญิงตั้งครรภ์ จำนวน 1 เรื่อง
2.2 สื่อแอนนิเมชั่นความรู้กิจกรรมทางกายและการนอนหลับสำหรับ
หญิงหลังคลอด จำนวน 1 เรื่อง
2.3 สื่อแอนนิเมชั่นความรู้กิจกรรมทางกายและการนอนหลับสำหรับ
เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี จำนวน 1 เรือ่ ง
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 2
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/107/11732.pdf

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
-

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
นายวัชรินทร์ แสงสัมฤทธิ์

๖
กิจกรรมการดำเนินงาน
3. จัดประชุมภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงาน
มหกรรมส่งเสริมการเล่นอิสระและการเล่น
ที่ครอบครัวมีส่วนร่วม
ตามช่วงวัย

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

จัดประชุมภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงาน มหกรรมส่งเสริมการเล่นอิสระและการ
เล่นที่ครอบครัวมีส่วนร่วมตามช่วงวัย ดังนี้
3.1 ประชุมครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 3
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/107/11732.pdf

-

3.2 ประชุมครั้งที่ 2 ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2564 ก่อนวันจัดงาน
มหกรรมส่งเสริมการเล่นอิสระและการเล่นที่ครอบครัว
มีส่วนร่วมตามช่วงวัย วันที่ 20 ธันวาคม 2564

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
นายวัชรินทร์ แสงสัมฤทธิ์

๗
กิจกรรมการดำเนินงาน
4. จ้างจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเล่นอิสระ
และการเล่นที่ครอบครัวมีส่วนร่วมตามช่วงวัย

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

จ้างจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเล่นอิสระและการเล่นที่ครอบครัวมีส่วนร่วมตาม
ช่วงวัย จำนวน 1 ครั้ง
ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดระยอง
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 4
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/107/11732.pdf

-

สิ่งสนับสนุนการดำเนินงาน :
1. Mapping สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
2. แนวทางการดำเนินงานเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก
3. การเรียนออนไลน์หลักสูตรผู้อำนวยการเล่น (Play worker)

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
นายวัชรินทร์ แสงสัมฤทธิ์

๘
ตัวชี้วัด 1.11 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66)
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

1.โครงการ“เด็กไทย ใส แซ่บ สุข…ยุควิถีชีวิตใหม่” ภายใต้โครงการ ChOPA & ChiPA Game
แผนปฏิบัติการเดิม
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การจัดการโรค
อ้วนในเด็กไทย “เด็กไทย ใส แซ่บ สุข…ยุควิถี
ชีวิตใหม่” และกิจกรรมรณรงค์การมีกิจกรรม
ทางกาย ภายใต้แคมเปญ
1) ฟิตหุ่นเฟิร์ม เพิ่ม Six Pack
2) กระโดด โลด เต้น เล่นเปลี่ยนร่าง
3) แชะ โชว์ แชร์ เผยแพร่สู่สังคม

กำลั ง อยู่ ใ นช่ ว งดำเนิ น การปรั บ แผนปฏิ บั ติ ก าร โดยกิ จ กรรมที่ 1 ปัญหาอุปสรรค
ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์/
ปรับ รู ป แบบกิจ กรรม เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ก ารจัด การโรคอ้ว นในเด็ ก ไทย
เนื่ องจากการดำเนิ นงานต้ องให้ น.ส.ศิรนิ ญา วัลภา
“เด็กไทย ใส แซ่บ สุข...ยุควิถีชีวิตใหม่” ผ่านระบบออนไลน์
ความสำคัญเกี่ยวกับความทันสมัยและ
ทันสถานการณ์ ซึ่งสถานการณ์โควิด
ทำให้การประชุมเชิงปฏิบัติการ ไม่
ทั น ต่ อ สถานการณ์ กลุ่ ม เป้ า หมาย
เข้าถึงกิจกรรมได้ไม่ครอบคลุม
แนวทางแก้ไข
ป รั บ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงข้อมูล กิจกรรม
โดยการ ประชาสัมพั นธ์ ก ารจัด การ
โรคอ้ ว นในเด็ ก ไทย“เด็ ก ไทย ใส
แซ่บ สุข…ยุควิถีชีวิตใหม่”ผ่านระบบ
ออนไลน์

๙
กิจกรรมการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการใหม่
1. ประชาสัมพันธ์การจัดการ โรคอ้วนใน
เด็กไทย “เด็กไทย ใส แซ่บ สุข...ยุควิถีชีวิต
ใหม่” ผ่านระบบออนไลน์

ผลการดำเนินงาน
1. ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ ด้านการส่งเสริ มกิจกรรมทาง
กายเพื่ อเด็ กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ไปยังภาคีเครือข่ายกรมอนามัยที่
เกี่ยวข้องในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ในโรงเรียน เพื่อลด
ปัญหาเด็กอ้วน ผอม เตี้ย ไม่แข็งแรง และเพิ่มเด็กสูง สมส่วน แข็งแรง ภายใต้โครงการ
“เด็กไทย ใส แซ่บ สุข…ยุควิถีชีวิตใหม่”
ประกอบด้วยรางวัล 2 ประเภท ดังนี้
1 .1 ร า ง วั ล อ ง ค์ ก ร ที่ มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ เป็ น เลิ ศ ( Best Practice)
ด้านการส่งเสริมกิ จกรรมทางกายเพื่ อ เด็ กไทย สู ง สมส่ วน แข็งแรง IQ EQ ดี
ภายใต้โครงการ ChOPA & ChiPA Game
1.2 รางวั ล องค์ ก รรอบรู้ สุ ขภาพ (Health Literate Organization : HLO)
ด้านการส่งเสริมกิ จกรรมทางกายเพื่ อ เด็ กไทย สู ง สมส่ วน แข็งแรง IQ EQ ดี
ภายใต้โครงการ ChOPA & ChiPA Game

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

๑๐
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

2. เปิดรับสมัครการขอรับรางวัลเกียรติคณ
ุ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 30
พฤศจิกายน 2564 ในปีงบประมาณ 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์
(Google ฟอร์ม) https://qrgo.page.link/6kTWu

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

๑๑
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

2. ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
1. ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

1. ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารสมั ค รขอรั บ รางวั ล เกี ย รติ คุ ณ ด้ านการส่ งเสริ ม
กิจกรรมทางกาย เพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ไปยังภาคีเครือข่าย
กรมอนามั ยที่ เกี่ยวข้ องในการดำเนิ นงาน ภายใต้โครงการส่ งเสริมกิ จกรรมทางกาย
เพื่ อสุ ขภาพเด็ กและเยาวชนในถิ่ นทุ รกั นดาร (กพด.) ตามพระราชดำริ สมเด็ จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้
1.1) รางวัลโรงเรียนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ที่มีวิธี
ปฏิ บั ติ เป็ นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมกิ จกรรมทางกาย เพื่ อเด็กไทย
สู ง สมส่ วน แข็ งแรง IQ EQ ดี ตามพระราชดำริ สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ราชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการ ChOPA
& ChiPA Game

ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์/
น.ส.ศิรินญา วัลภา

๑๒
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

2. เปิดรับสมัครการขอรับรางวัลเกียรติคณ
ุ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 30
พฤศจิกายน 2564 ในปีงบประมาณ 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์
(Google ฟอร์ม) https://qrgo.page.link/6kTWu

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

๑๓
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
1. ประชาสัมพันธ์การขอรับรางวัลการส่งเสริม
1. ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารสมั ค รขอรั บ รางวั ล เกี ย รติ คุ ณ ด้ า นการส่ งเสริ ม
ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์/
กิจกรรมทางกายสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติ
กิจกรรมทางกาย เพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ไปยังภาคีเครือข่าย
น.ส.ศิรินญา วัลภา
ธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กรมอนามั ยที่ เกี่ ยวข้องในการดำเนิ นงาน ภายใต้ โครงการ ภายใต้ โครงการส่งเสริ ม
สามเณร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐา ธิ กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
สยามบรมราชกุมารี ดังนี้
1.1 รางวัล โรงเรี ยนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิ ต สามเณรในถิ่ น ทุ รกั น ดาร (กพด.)
ที่ มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น เลิ ศ (Best Practice) ด้ า นการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกาย
เพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการ
ChOPA & ChiPA Game

๑๔
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

2. เปิดรับสมัครการขอรับรางวัลเกียรติคณ
ุ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 30
พฤศจิกายน 2564 ในปีงบประมาณ 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์
(Google ฟอร์ม) https://qrgo.page.link/6kTWu

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

๑๕
ตัวชี้วัด 1.17 ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
1.1 จัดจ้างการบริหารงานลงทะเบียนและบริหาร อยู่ระหว่างการจัดจ้างการบริหารทำ TOR ลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูล
จัดการข้อมูลส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อ
ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์
สุขภาพทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการการส่งเสริมกิจกรรมทางกายออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ
1. ประชุมคณะกรรมการขับเคลือ่ นนโยบาย
1. (ร่าง) คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย
ส่งเสริมการออกกำลังกาย ครั้งที่ 1/2565 2. แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
3. แนวทางการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ
เวลา 09.30 – 14.00 น.
Season 4
ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1
4. แนวทางการบริหารจัดการแต้มสุขภาพ (Health Point)
ชั้น 1 กรมอนามัย

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

๑๖
กิจกรรมการดำเนินงาน
2. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนภาคี
เครือข่ายและประชาสัมพันธ์
ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1
ชั้น 1 กรมอนามัย

ผลการดำเนินงาน
2.1 จัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมฯ
2.2 แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4
- พิจารณารูปแบบ กำหนดรูปแบบส่งเสริมการออกกำลังกาย และสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4
- รูปแบบเปิดตัว กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

๑๗
กิจกรรมการดำเนินงาน
3. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแต้ม
สุขภาพ (Health point) วันที่ 11
พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 –
14.00 น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ
อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย

ผลการดำเนินงาน
3.1 กำหนดแนวทางการบริหารจัดการหลักเกณฑ์แต้มสุขภาพ (Health Point)
สำหรับการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกาย
- ร่างรูปแบบแนวทางการบริหารจัดการหลักเกณฑ์แต้มสุขภาพ (Health
Point)
สำหรับการดำเนินงานส่งเสริม
การออกกำลังกาย
3.2 แนวทางการสนับสนุนจากภาคเอกชน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

๑๘
กิจกรรมการดำเนินงาน
4. ประชุมติดตามการดำเนินโครงการก้าวท้าใจ
Season 4
• (ครั้งที่ 1) วันที่ 19 ตุลาคม 2564
เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้อง
ประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย

ผลการดำเนินงาน
1. หารือแนวทางการพัฒนา Platform ก้าวท้าใจ Season 4
2. รูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

๑๙
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

• (ครั้งที่ 2) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้อง
ประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย

1. ติดตามแนวการบริหารงานลงทะเบียน และบริหารจัดการข้อมูลส่งเสริม
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

• (ครั้งที่ 3) วันที่ 9 ธันวาคม 2564
เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. แนวทางการสนับสนุนจากภาคเอกชน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

๒๐
กิจกรรมการดำเนินงาน
• (ครั้งที่ 4) วันที่ 2 ธันวาคม 2564
เวลา 09.30 - 14.00 น. ณ ห้อง
ประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย

ผลการดำเนินงาน
1. การกำหนดองค์ประกอบของดิจิตอล แพลตฟอร์ม ส่งเสริมสุขภาพกิจกรรม
ก้าวท้าใจ Season 4

5. การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ าน Line OA ก้ าวท้ าใจ อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR ประชาสัมพันธ์ผ่าน Line OA ก้าวท้าใจเพื่อส่งเสริม
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้แก่ประชาชนอย่าง กิจกรรมทางกายให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
6. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กิจกรรมทาง
กายผ่าน FB fanpageก้าวท้าใจ และ Youtube
channel ก้าวท้าใจ

อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กิจกรรมทางกายผ่าน
FB fanpageก้าวท้าใจ และ Youtube channel ก้าวท้าใจ

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

๒๑
ตัวชี้วัด 1.19 ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

1. ดำเนิ นการจัดจ้ างผลิ ตคลิป วิดี ทัศ น์ การประเมิ น สมรรถภาพ - จั ด ทำเนื้ อ หา ออกแบบคลิ ป วิ ดี ทั ศ น์ ก ารประเมิ น
ทางกายผู้สูงอายุ
สมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ
(งบประมาณ 200,000 บาท)
- จั ด ทำรายละเอี ย ดการจ้ า งการจั ด ทำคลิ ป วิ ดี ทั ศ น์
การประเมินสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ
- จัดจ้างการจัดทำคลิปวิดีทัศน์การประเมินสมรรถภาพ
ทางกายผู้สูงอายุ

2. ดำเนินการจัดจ้างผลิตคู่มือ Online การประเมินสมรรถภาพ - จัดทำเนื้อหาองค์ความรู้ และออกแบบคู่มือ Online
ทางกายและความเสี่ยงการหกล้มผู้สูงอายุ (E-Book) (งบประมาณ การประเมินสมรรถภาพทางกายและความเสีย่ งการหกล้ม
100,000 บาท)
ผูส้ ูงอายุ
- จัดทำรายละเอียดการจ้างการจัดทำคู่มือ Online
การประเมินสมรรถภาพทางกายและความเสีย่ งการหกล้ม
ผู้สูงอายุ
- จัดจ้างการจัดทำคูม่ ือ Online การประเมินสมรรถภาพ
ทางกายและความเสีย่ งการหกล้มผู้สูงอายุ

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

-

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

๒๒
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

3. ดำเนินการจัดจ้างทบทวนวรรณกรรมเรื่องสวนออกกำลังกาย - จัดทำรายละเอียดการจ้างการทบทวนวรรณกรรม
และฐานออกกำลั งกายสำหรับ ผู้ สู งอายุ ในชุ ม ชน (งบประมาณ เรือ่ งสวนออกกำลังกายและฐานออกกำลังกายสำหรับ
100,000 บาท)
ผู้สงู อายุในชุมชน
- จัดจ้างการจ้างการทบทวนวรรณกรรมเรื่องสวนออก
กำลังกายและฐานออกกำลังกายสำหรับผูส้ ูงอายุในชุมชน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
-

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

4. ดำเนิ น การจั ด จ้ า งผลิ ต คลิ ป วี ดี ทั ศ น์ ห ลั ก 10 ประการมี - จัดทำเนื้อหา ออกแบบการนำเสนอและบทโทรทัศน์
สุขอนามัยการนอนหลับที่ดีทุกกลุ่มวัย
- จัดทำรายละเอียดการจ้างการจัดทำคลิปวิดีทัศน์หลัก
(งบประมาณ 150,000 บาท)
10 ประการการมีสุขอนามัยการนอนหลับที่ดีทุกกลุ่มวัย
- จัดจ้างการจัดทำคลิปวีดีทัศน์หลัก 10 ประการ
การมีสุขอนามัยการนอนหลับที่ดที ุกกลุ่มวัย

-

๒๓
3.2.2 ตัวชี้วัดบริหารจัดการ 6 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)
กิจกรรมการดำเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน

ผลการดำเนินงาน
คำสั่งกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 148/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/201/20134.pdf

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
-

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
กลุ่มอำนวยการ

๒๔
กิจกรรมการดำเนินงาน
2. ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผล
ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมกอง
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

-

หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI
2565/10/201/20135.pdf

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
กลุ่มอำนวยการและคณะทำงาน
ติดตามและประเมินผลฯ

๒๕
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

3. จัดดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุม
ภายใน (SOP)

มาตรฐานการปฏิบตั ิงานการควบคุมภายในหรือการติดตามและการประเมินผล
การควบคุมภายใน

-

หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/201/20136.pdf

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
กลุ่มอำนวยการและคณะทำงาน
ตัวชี้วัด 2.1

๒๖
ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

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

กิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day
(ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)

-

ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 (เตรียมดำเนินการ)
ครั้งที่ 2 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
สำหรับ การดำเนิ น กิ จ กรรม 5ส ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน เป็ น ขั้ น ตอนของ
การดำเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านทรัพยากร (คน สิ่งของ อุปกรณ์
ต่าง ๆ) ของหน่วยงาน ในการดำเนินกิจกรรม 5ส ต่อไป
อีกทั้งได้มีการจัดประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.2 เพื่อให้คณะทำงานฯ ได้
ร่วมกันพิจารณาทบทวนวิเคราะห์กิจกรรม 5ส ของกองฯ ร่วมกันกำหนดเกณฑ์
และนำเกณฑ์5ส มาปรับปรุง ให้สามารถดำเนินกิจกรรม 5ส ในเดือนธันวาคม
2564 ได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และบุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดทำ
ความสะอาดภายในกลุ่ ม งานตนเอง เพราะความสะอาดและความปลอดภั ย
บริเวณสถานที่ทำงานถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากร
รักความสะอาด เกิดความปลอดภัย และสร้างองค์กรแห่งความสุขได้
ขั้นตอนการทำกิจกรรม Big Cleaning Day
1. ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการกิจกรรม
2. จัดแบ่งพื้นที่แสดงความรับผิดชอบ
3. ถ่ายภาพพื้นที่ในการทำกิจกรรม (สภาพก่อนทำ)
4. การจัดทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)
5. ถ่ายรูป (อีกครั้ง) หลังทำกิจกรรม
6. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการทำกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
6 กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก
กลุ่มพัฒนาฯวัยเรียนวัยรุ่น
กลุ่มพัฒนาฯวัยทำงาน
กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอายุ

๒๗
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
-

หลักฐานตาม Link ที่แนบ
1. รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.2 ครั้งที่ 1/2564
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/202/3/202332.pdf

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
6 กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก
กลุ่มพัฒนาฯวัยเรียนวัยรุ่น
กลุ่มพัฒนาฯวัยทำงาน
กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอายุ

๒๘
ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและสื่อสารทาง
เว็บไซต์กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ผลการดำเนินงาน
คำสั่งกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ที่ 123/2564 แต่งตั้งคณะทำงาน
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/203/20313.pdf

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
-

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

พัทธ์ธีรา พระราช

๒๙
กิจกรรมการดำเนินงาน
2. ให้ความรู้การเบิกจ่ายงบประมาณ
แก่ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่กองฯ
ผ่านทางเว็ปไซต์กองกิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพ

ผลการดำเนินงาน
ให้ความรู้เรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/203/20319.pdf

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
-

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

พัทธ์ธีรา พระราช

๓๐
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน
2. แนวทางการในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/203/20314.pdf

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
-

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

พัทธ์ธีรา พระราช

๓๑
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน
3. พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2561
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/203/20315.pdf

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
-

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

พัทธ์ธีรา พระราช

๓๒
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

-

หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/203/20318.pdf

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

พัทธ์ธีรา พระราช

๓๓
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน
5. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2565
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/203/20320.pdf

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
-

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

พัทธ์ธีรา พระราช

๓๔
กิจกรรมการดำเนินงาน
3. จัดทำ SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบตั ิงานกระบวนการเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญ
เรื่อง กระบวนการเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญ
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/203/20312.pdf

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
-

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

พัทธ์ธีรา พระราช

๓๕
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

4. จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ(รบจ.1) โดยใช้ข้อมูลมาจากระบบ
GFMIS

รบจ.1 เดือนตุลาคม 2564
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/203/20316.pdf

-

รบจ.1 เดือนพฤศจิกายน 2564
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/K
PI2565/10/203/20317.pdf

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

พัทธ์ธีรา พระราช

๓๖
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

5. เสนอรายงานผลการติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ(รบจ.1) ให้ผอู้ ำนวยการ
ทราบโดยสรุปวงเงินงบประมาณทีต่ ้องเร่งรัด
การเบิกจ่าย เพื่อให้ผู้อำนวยการสัง่ การในการ
ขับเคลื่อนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
หรือสูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

รบจ.1 เดือนตุลาคม 2564
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/203/20316.pdf

-

รบจ.1 เดือนพฤศจิกายน 2564
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/K
PI2565/10/203/20317.pdf

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

พัทธ์ธีรา พระราช

๓๗
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

6. ติดตามการเบิกจ่ายในที่ประชุมกองทุกครั้ง

รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2/2565
หลักฐานตาม Link ที่แนบ หน้า 3 - 4
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/203/20321.pdf

-

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

พัทธ์ธีรา พระราช

๓๘
กิจกรรมการดำเนินงาน
7. จัดประชุมรายงานผลการติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ 2.3
ตามแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดของกองฯ

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบตั ิราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัตริ าชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือนพฤศจิกายน)

-

หลักฐานตามที่แนบ หน้า 3

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

พัทธ์ธีรา พระราช

๓๙
ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
ประกอบด้วย 1. รองผู้อำนวยการกองกิจกรรม
ทางกายเพื่อสุขภาพ 2. หัวหน้ากลุ่มทั้ง 6 กลุ่ม
4. เจ้าหน้าที/่ ผู้แทนจากกลุ่มที่เกีย่ วข้อง
(คณะกรรมการกพว.กองและคณะทำงาน
ตัวชี้วัด 2.4)

คำสั่งกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ที่ 142/2564 เรื่อง แต่งตัง้ คณะ
อำนวยการและคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/204/204302.pdf

-

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
คณะทำงานตัวชี้วัด 2.4 กอง
กิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพ

๔๐
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน
คำสั่งกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ที่ 134/2564 เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หลักฐานตามที่แนบ

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
-

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
คณะทำงานตัวชี้วัด 2.4 กอง
กิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพ

๔๑
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน
คำสั่งกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ที่ 134/2564 เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หลักฐานตามที่แนบ (ต่อ)

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
-

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
คณะทำงานตัวชี้วัด 2.4 กอง
กิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพ

๔๒
กิจกรรมการดำเนินงาน
2. จัดทำแผนปฏิบตั ิการดำเนินงานวิชาการ
ของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

แผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/204/204303.pdf

-

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
คณะทำงานตัวชี้วัด 2.4 กอง
กิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพ

๔๓
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

3. ดำเนินการทบทวน GAP ข้อมูลและความรู้ที่
สำคัญ ทบทวนมาตรการและประเด็นความรู้ที่
จะใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ
ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ผรู้ ับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด

ทบทวน GAP ข้อมูลและความรู้ทสี่ ำคัญ ทบทวนมาตรการและประเด็นความรู้
ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของกองกิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ผรู้ ับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/204/204307.pdf

-

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
คณะทำงานตัวชี้วัด 2.4 กอง
กิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพ

๔๔
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ทบทวนมาตรการและประเด็นความรู้ที่จะใช้ใน
การขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของกอง
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้

ทบทวนมาตรการและประเด็นความรู้
ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของกองกิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/204/204201.pdf

-

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
คณะทำงานตัวชี้วัด 2.4 กอง
กิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพ

๔๕
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

วิเคราะห์ผู้รบั บริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเพื่อ วิเคราะห์ผู้รบั บริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/204/204310.pdf

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
-

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
คณะทำงานตัวชี้วัด 2.4 กอง
กิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพ

๔๖
กิจกรรมการดำเนินงาน
4. จัดทำโครงการและแผนปฏิบตั กิ าร
การขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของ
หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยแสดงถึงการขับเคลื่อนที่สอดคล้องกับ
PIRAB

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

โครงการและแผนปฏิบตั ิการการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงาน
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยแสดงถึงการขับเคลื่อนที่สอดคล้องกับ PIRAB
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/204/204522.pdf

-

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
คณะทำงานตัวชี้วัด 2.4 กอง
กิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพ

๔๗
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

5. จัดทำมาตรฐานการปฏิบตั ิงานการขับเคลื่อน มาตรฐานการปฏิบตั ิงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (SOP)
การดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็น
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (SOP)
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/204/204532.pdf

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
-

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
คณะทำงานตัวชี้วัด 2.4 กอง
กิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพ

๔๘
ตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมการดำเนินงาน
1. จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่าง
(GAP)

ผลการดำเนินงาน
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP)
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/205/20512.pdf

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
-

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

๔๙
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

2. ให้ความรูเ้ รื่องการจัดทำโครงการ
2.1 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน)
การบริหารโครงการ และการบริหารความเสี่ยง
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/205/20594.pdf

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
-

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

๕๐
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน
2.2 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย 2564
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/205/20595.pdf

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
-

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

๕๑
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน
2.3 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกองกิจกรรมทางกาย
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/205/20596.pdf

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
-

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

๕๒
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน
2.4 แนวทางบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/205/20533.pdf

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
-

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

๕๓
กิจกรรมการดำเนินงาน
3. กำหนดมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนงาน

ผลการดำเนินงาน
มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนงาน
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/205/20522.pdf

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
-

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

๕๔
กิจกรรมการดำเนินงาน
4. จัดทำแผนกำกับ ติดตาม

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

มีแผนกำกับ ติดตาม
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/205/20532.pdf

-

มีการกำกับติดตาม ผลการดำเนินงาน และปรับแผนในระบบ DOC
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/205/20531.pdf

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

๕๕
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

5. รายงานผลการขับเคลื่อนแผนกำกับ ติดตาม รายงานผลการขับเคลื่อนแผนกำกับ ติดตามการดำเนินงาน
การดำเนินงาน
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/205/20597.pdf

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
-

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

๕๖
กิจกรรมการดำเนินงาน
6. รายงานความก้าวหน้าในการประชุมกอง
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบตั ิราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัตริ าชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือนพฤศจิกายน)

-

หลักฐานตามที่แนบ หน้าที่ 48 - 55

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

๕๗
ตัวชี้วัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ

รายงานการประชุมคณะกรรมการระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ครั้งที่ 1/2565

-

หลักฐานตาม Link ที่แนบ หน้าที่ 2
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2
565/10/206/20611.pdf

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบและมอบผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดดำเนินการตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

๕๘
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -

เรื่องเพื่อทราบ
เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5.1 เรื่อง แนวทางการจัดทำหนังสือราชการ โดยกลุ่มอำนวยการ
นางสาวอนงค์น าถ อำมาตย์ม ณี เจ้าพนั กงานธุรการปฏิ บั ติงาน นำเสนอการเผยแพร่
แนวทางการจัดทำหนังสือราชการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและมีทิศทางเดียวกัน มี 3 หัวข้อ ดังนี้
1. รูปแบบการจัดทำหนังสือราชการ หนังสือราชการมี 6 ชนิด 11 แบบ
1.1 หนังสือภายนอก ใช้ติดต่อราชการทั่วไป
1.2 หนังสือภายใน ใช้ติดต่อภายในกระทรวง กรม จังหวัดเดียวกัน
1.3 หนังสือประทับตรา ใช้ติดต่อราชการเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ
1.4 หนังสือสั่งการ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ
1.5 หนังสือประชาสัมพันธ์ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
1.6 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ หนังสือรับรองรายงานการ
ประชุม บันทึก และหนังสืออื่น
2. เทคนิคในการร่างจัดทำหนังสือราชการ
➢ ลักษณะเนื้อหาที่ดี เขียนให้ถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม กะทัดรัด บรรลุจุดประสงค์และ
เป็นผลดี
➢ การร่างหนังสือ คือ การเรียบเรียงข้อความขั้นต้นตามเรื่องที่จะแจ้งความประสงค์
ไปยังผู้รับหรือผู้ที่ต้องการทราบหนังสือนั้น ก่อนที่จะใช้จัดทำเป็นต้นฉบับ
➢ การพิมพ์หนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ ในหน่วยงานราชการ ให้ใช้อักษรฟอนต์
TH SarabunIT9 ทั้งหมด รวมทั้งการใช้เลขไทยด้วย
➢ ภาษากฎหมาย ภาษาศาล เราแก้ไขไม่ได้
➢ หากสะกดคำผิดจะมีพจนานุกรมใช้เปิด
➢ แบบฟอร์มบันทึกข้อความ หัวหนังสือ ต้องใช้จุดไข่ปลา ไม่ใช่ขีด
➢ ร่าง พิมพ์ ตรวจ ไม่ใช่ ร่าง พิมพ์ ทาน
➢ คำที่ควรใช้/ไม่ควรใช้ หรือการใช้คำในหนังสือราชการ ต้องคำนึงถึงความถูกต้อง
สมบรณ์ ชัดเจน สามารถสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น
✓ ใคร คำที่ควรใช้ ผู้ใด
✓ ที่ไหน คำที่ควรใช้ ที่ใด
✓ แบบไหน คำที่ควรใช้ แบบใด
✓ อะไร คำที่ควรใช้ สิ่งใด อันใด
✓ ได้ใหม่ คำที่ควรใช้ ได้หรือไหม ฯลฯ
➢ หนังสือภายในคล้ายกับหนังสือภายนอก แตกต่างกัน ดังนี้
▪ หนังสือที่มาจากหน่วยงานภายในที่ต้องเสนอกรม ให้เสนออธิบดี
รองอธิบดีตามภารกิจ หรือรองอธิบดีที่กรมมอบอำนาจและหน้าที่
ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีตามคำสั่ง
▪ หนังสือที่กรมลงนามแล้ว ต้องออกเลขที่ให้เรียบร้อย เก็บสำเนาไว้ 1 ฉบับ
แล้วส่งคืนเจ้าของเรื่อง (เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่อง) เพื่อเซ็นรับกลับคืนหน่วยงาน

๕๙
▪ จัดเก็บสำเนาหนังสือ ต้นฉบับนำส่งไปรษณีย์หรือส่งคืนเจ้าของเรื่อง
ลงทะเบียนหรือ EMS ตามแต่ระดับความเร็วของหนังสือ
▪ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ต้องเสนอกลุ่มอำนวยการ
ทุกเรื่องดำเนินการ ตรวจสอบก่อนเสนอผู้บริหาร เพื่อมอบหมายหรือ
สั่งการไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเก็บสำเนา ไว้ที่กลุ่มอำนวยการ
เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล
3. วิธีการทำหนังสือราชการ
3.1 หนังสือภายใน

๖๐
3.2 หนังสือภายนอก

๖๑
3.3 การเรียงลำดับที่ถูกต้องของส่วนราชการ

5.2 เรื่ อง ถอดบทเรี ยนการดำเนิ น งานคำรับ รองการปฏิ บั ติ ราชการ กองกิ จกรรม
ทางกายเพื่อสุขภาพ โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
นางสาวธวัลรัตน์ ใหม่รัตนไชยชาญ ได้ดำเนินการถอดบทเรียน (After Action Review :
AAR) โดยรับหน้าที่เป็น Facilitator ในการถอดบทเรียนครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมการถอดบทเรียนเป็นผู้แทนจากทุกกลุ่ม
งาน และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สรุปเนื้อหาได้ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 “คำรับรองปฏิบัติราชการ” คืออะไร
จากคำถามที่ว่า คำรับรองปฏิบัติราชการในความคิดของผู้เข้าร่วมถอดบทเรียน คือ อะไร หมายถึงอะไร
ความคิดที่ได้รับ คือ “ข้อตกลง หรือ สิ่งที่ตกลงกันว่าจะดำเนินการ อาจจะเป็นตัวชี้วัด ภาระหน้าที่ที่เพิ่มเติมจากงาน
ประจำ ฯลฯ” ทั้งนี้ จากการสรุป คำรับรองปฏิบัติราชการ คือ คำรับรองปฏิบัติราชการเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการสมัยใหม่ ที่ช่วยให้ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเข้าใจร่วมกันและมีความคาดหวังที่ ตรงกัน
เกี่ ย วกั บ การดำเนิ น งานและการปรั บ ปรุ ง การดำเนิ น งานให้ ดี ขึ้ น รวมทั้ ง สามารถใช้ ป ระโยชน์ ในการจั ด สรร
งบประมาณ การดำเนินการติดตามผลปฏิบัติราชการว่าสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้หรือไม่ อย่างไร
โดยการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการพัฒ นาระบบราชการ ตามนัยของมาตรา 3/1
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และมาตรา 12 แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งต้องการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
วิธีการ และกระบวนการบริห ารราชการแผ่นดินให้ มุ่งเน้นถึงผลสั มฤทธิ์ โดยการวางมาตรการในการกำกับดูแล
ที่เหมาะสมโดยอาศัยวิธีการจัดทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

๖๒
ประเด็นที่ 2 “สิ่งแรกที่เราคิดถึงเมื่อได้ยินคำว่าเราต้องดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ”
จากคำถามที่ ว่า สิ่ งแรกที่ เราคิดถึ งเมื่ อได้ ยิน คำว่า “เราต้ องดำเนิ น งานตามคำรับ รองปฏิ บั ติราชการ”
เราคิดถึงสิ่งได้ ข้อความที่ได้จากผู้เข้าร่วมเวทีถอดบทเรียน คือ “ภาระงานที่เพิ่มขึ้น ” “อะไรอีกแล้วนี่” “เราต้อง
เหนื่ อยกันอีกแล้ว” “มาอีกแระปี นี้” สะท้อนให้ เห็ นว่า จากความคิด ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมเวที แสดงออก
ในเชิงลบ ซึ่งส่วนใหญ่ มองว่า การดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการมีข้อด้อยมากกว่าข้อดี เพราะงานในหน้าที่
รับผิดชอบที่ทำอยู่เป็นปกติ ก็มีปริมาณที่มากพอแล้ว และต้องมาดำเนินการจัดทำข้อตกลงต่างๆ หรือ ตัวชี้วัดของ
ผลงานเพิ่มขึ้น สร้างแรงกดดัน และความเครียดในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ดี จำเป็นต้องดำเนินงานตาม
คำรับรองปฏิบัติราชการต่อไปเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเป็นนโยบายของภาครัฐในระดับประเทศที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
และมีผลต่อการพิจารณาประเมินขั้นเงินเดือนอีกด้วย
ประเด็นที่ 3 “3 ปีที่ผ่านมา ท่านคิดว่าการดำเนินงานคำรับรองปฏิบัติราชการที่ท่านรับผิดชอบสำเร็จหรือไม่
มีอุปสรรคอย่างไร?”
จากคำถามที่ว่า “3 ปีที่ผ่านมา ท่านคิดว่าการดำเนินงานคำรั บรองปฏิบัติราชการที่ท่านรับผิดชอบสำเร็จ
หรือไม่ มีอุปสรรคอย่างไร?” สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ดังนี้
ประเด็นย่อย
ความสำเร็ จ การดำเนิ น งานคำรั บ รองปฏิ บั ติ
ราชการย้อนหลัง 3 ปี
อุ ป สรรคการดำเนิ น งานคำรั บ รองปฏิ บั ติ
ราชการย้อนหลัง 3 ปี

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เสียงสะท้อนจากเวที
ทำให้มีความรับผิดชอบในงาน หน้าที่มากยิ่งขึ้น
ทำให้มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
ทำให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจกันในการทำงาน
กองกิ จ กรรมทางกายเพื่ อ สุ ข ภาพยั ง มี วั ฒ นธรรม
ไม่หล่อหลอมรวมเป็นหนึ่งในการทำงานร่วมกัน
กองฯ มุ่งเน้นผลงานเฉพาะโครงการใดโครงการหนึ่ง
ไม่มองในภาพรวมขององค์กร
งานในหน้าที่มีจำนวนมาก ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดงาน
ล้นมือ
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการรายงาน
คำรับรองฯ ลงระบบ DOC
ผู้บริหารระดับหัวหน้ากลุ่มไม่ค่อยให้ความสนใจ หรือ
ความร่วมมือเกี่ยวกับคำรับรองฯ บางประเด็น
ขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน
บุคลากรบางคนรู้สึกว่าตนเองถูกจ้องจับผิดอยู่เสมอ
อึดอัดไม่รู้สึกดีในการทำงาน
อยากได้พี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่อง
การดำเนินงานภายใต้คำรับรองฯ

๖๓
ประเด็นที่ 4 “สิ่งที่ท่านอยากให้ผู้บริหารกองฯ /กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์สนับสนุนในการดำเนินงานตาม
คำรับรองปฏิบัติราชการ”
จากประเด็นนี้ ผู้เข้าร่วมเวทีถอดบทเรียน ได้แสดงถึงความต้องการว่า อยากให้ผู้บริหารกองกิจกรรม
ทางกายเพื่อสุขภาพ และกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์สนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้
ความต้องการรับการสนับสนุน
ความต้องการรับการสนับสนุน
จากผู้บริหารกองฯ
จากกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
• ต้ อ งการให้ ผู้ บ ริ ห ารกองฯ ให้ ค วามสำคั ญ
• ต้องการให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์สะท้อนให้
และสนับสนุนในทุกงาน/โครงการภายใต้กอง
เจ้าภาพตัวชี้วัดระดับกรมทราบว่า เกณฑ์การ
ฯ ไม่เฉพาะโครงการใดโครงการหนึ่งเพื่อลด
ประเมินต่างๆ ขอให้ลดระดับความยากในการ
ความลำเอียง หรือการเลือกปฏิบัติ
นำเสนอหลักฐาน หรือเกณฑ์การประเมิน
• ต้ อ งการให้ ผู้ บ ริ ห ารกองฯ รั บ ฟั งความสุ ข • ต้องการให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์เป็นพี่เลี้ยง
ทุ ก ข์ ของการดำเนิ น งานภายใต้ ค ำรั บ รอง
ในการให้คำปรึกษา วางแผน ดูแลเรื่องต่าง ๆ
ปฏิบัติราชการฯ
เช่น การลงระบบ DOC คำแนะนำเกี่ ยวกั บ
หลักฐานต่าง ๆ เป็นต้น
• ขอให้ ผู้ บ ริ ห ารพิ จ ารณาเกณฑ์ การให้ รางวัล
สำหรับ ผู้ดำเนิน งานที่ส ามารถดำเนินงานได้
สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ผู้เข้าร่วมเวทีถอดบทเรียนฯ ในครั้งนี้ แสดงถึงความรู้สึกดีใจ และชื่นชอบที่ได้แสดง สะท้อน ถึงความรู้สึก
ในการดำเนินงานภายใต้คำรับรองปฏิบัติราชการ เพราะเปรียบเสมือนได้ถ่ายเทความรู้สึก ปรับความเข้าใจ และสร้าง
แรงผลักดันในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และต้องการให้กองฯ จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อความรู้ต่าง
ๆ เช่นนี้ เพิ่มมากขึ้น เพราะทำให้ได้รับความรู้ เพิ่มเติม และได้รับแนวทางต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้
สำเร็จต่อไป
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ

เรื่องอื่น ๆ
➢ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองฯ เรื่องการสรรหาพนักงานราชการ
คนพิ ก ารที่ จ ะได้ รั บ คั ด เลื อ กจากกรมอนามั ย ซึ่ ง กองฯ จะได้ รั บ 1 อั ต รา
ทางคณะกรรมการบริหารกองฯ มีมติให้ จัดสรรตำแหน่งนักงานราชการคนพิการ
ให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
➢ ขอเชิญบุคลากรกองฯ ทุกท่าน วัด BMI และทดสอบสมรรถภาพ ในวันที่ 13
และ 15 ธันวาคม 2564 ณ ฟิตเนส ชั้น 2 ขอความร่วมมือ เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ของทุกกลุ่มงานลงไปช่วยทดสอบ
➢ การจัดอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน ประจำปี
พ.ศ. 2565 เพื่ อ การสร้างที ม การสร้างความรั ก ความสามั ค คี ให้ กั บ องค์ ก ร
อบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อองค์ กรที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ ประมาณ
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565
มติที่ประชุม
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๖๔
ปิดประชุม

เวลา 11.30 น.
นางสาวธวัลรัตน์ ใหม่รัตนไชยชาญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

