
 

 

รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งท่ี 4/2565 
วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 

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

 

ผู้มาประชุม 
 1. นายอุดม  อัศวุตมางกุร  ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
(ประธาน) 
 2. นายชลพันธ ์  ปิยถาวรอนันต์  รองผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 

3. นางนงพะงา  ศิวานุวัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
4. นางนภัสบงกช ศุภะพิชน์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
5. นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
6. นางสาวรัตนาวด ี ทองสุทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
7. นางสาวพรรณี พันธ์เสือ    เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
8. นางสาวณัฐนันท์   นวลมีศรี  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
9. นางสาวพัทธ์ธีรา พระราช   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
10. นางณัฏฐกา  กิจสมมารถ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
11. นายวสันต ์  อุนานันท์   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12. นางสาวสุธาภรณ์ ถาวรบูรณทรัพย์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
13. นางสาวสมฤทัย พลยุทธ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
14. นางสาวปิยะนุช ฤทธิ์ชารี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
15. นางสาวณิชา คงทวีศักดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
16. นางสาวพรรณี ทับธานี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
17. นายอภิรติ  ชัยวิจิตร   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
18. นางสาวณัฐนันท์ แซมเพชร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
19. นายทัพพ์นริศร์ ซ่อนกลิ่น  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
20. นายสันสนะ  ณรงค์อินทร์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
21. นางสาวขวัญจิรา นัดประสิทธิ์  นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
22. นางสาวอนงค์นาถ อำมาตย์มณี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
23. นางสาวจิรัญชญา พารอด   พนักงานธุรการ ส3 
24. นางสาวชญาภา แตงจั่น    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
25. นางสาวรุ่งนภา ดุงสูงเนิน  นักจัดการงานทั่วไป 

 26. นายสมภพ  จันทะดวง  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
27. นางสาวกนกวรรณ ดอกไม้   นักวิชาการสาธารณสุข  
28. นางสาววชัราภรณ์ เถาว์แล   นักวิชาการสาธารณสุข 
29. นายกิตติพงษ์ ภัสสร   นักวิชาการสาธารณสุข 
30. นางสาวกัลป์นิกา มาน้อย   ผู้ประสานงานการเงิน-บัญชี โครงการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น/ลาพักผ่อน/ลาป่วย) 
 1. นางทับทิม  ศรีวิไล   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
       รก.นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
 2. นายวัชรินทร ์  แสงสัมฤทธิ์ผล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  



๒ 
 

 
 

3. นางสาวธวลัรัตน ์ ใหม่รัตนไชยชาญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
 

4. นางสาวขนิษฐา ระโหฐาน  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
5. นางสาวปทุมรัตน์ สามารถ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
6. นางสาวศิรินญา วัลภา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
7. นายฤทธิรงค์  โพธิ์กลางดอน  พนักงานธุรการ ส3 
8. นางสาวกรรณิกา แก่นสาร   เจ้าพนักงานธุรการ 
9. นางสาวรดาธร เชื้อทองดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. นางสาวบุษยา ภูฆัง   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
11. นายธวชัชัย  แคใหญ่   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  
12. นายชวพล  หัชลีฬหา  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
13. นายเศวต  เซี่ยงลี่   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
14. นายธวชัชัย  ทองบ่อ   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
15. นายรังสิต  ศรีพรหม  นักจัดการงานทั่วไป 
16. นางสาวอัญชล ี จุฑานนท์   ธุรการ 
17. นางสาวนูรอารีนี บูงอ   นักจัดการงานทั่วไป 

 18. นายพิเชษฐ์  นกบิน   ผู้รับจ้างขับรถและด้านคลังพัสดุ  
 19. นายณัฐพงษ์  อินต๊ะปัญญา  ผู้รับจ้างขับรถยนต์และด้านทะเบียนรถยนต์ 

20. นายพงษ์พันธ์  สมบูรณ์ทรัพย์  ผู้รับจ้างขับรถยนต์ 
21. นางสาวนฤมล กิ่งแล   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา   

 

เริ่มประชุม เวลา  13.30 น. 
 

วาระพิเศษ ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านทุจริต กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
   นายอุดม อัศวุตมางกุร ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ และบุคลากรกองฯ ร่วมกัน
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านทุจริต กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 
2565 เพื่อสร้างสังคมกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพไม่ทนต่อการทุจริต สร้างภาพลักาณ์ท่ีดีแก่หน่วยงาน รวมทั้ง
ส่งเสริมให้บุคลากรมีวัฒนธรรมการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนส่วนตน รวมถึง
การปฏิบัติตามมาตรการทางจริงธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมอนามัย 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ  
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1. แนะนำสมาชิกใหม่ คือ นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
  2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการพัฒนาสายพันธ์และความรุนแรงขึ้น 
ซึ่งปัจจุบันที่กำลังแพร่ระบาด คือ สายพันธ์โอไมครอน มีการระบาดค่อนข้างเร็ว ดังนั้นจึงต้องคุมเข้มในทุกมาตรการ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ  
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565 
           รับรองรายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ครั้งที่ 3/2565 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

  นางสาวพรรณี  พันธ์เส ือ เจ ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565 โดยกองได้รับการจัดสรรงบดำเนินงาน 
10,615,963.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,796,050.66 บาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย 16.92 และจัดสรรงบลงทุน
23,552,650.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,156,550.00 บาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย 9.16 ภาพรวมกองฯ ได้รับ
งบดำเนินงานและงบลงทุน รวมทั้งสิ้น 34,168,613.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,952,600.66 บาท คิดเป็นร้อยละ
เบิกจ่าย 11.57 สำหรับรายโครงการ ผู้อำนวยการเร่งรัดติดตามงบประมาณซึ่งได้รายงานและแจ้งวาระการติดตาม
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองฯ  
   3.2 ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 10 ตัวชี้วัดประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือนธันวาคม) ได้แก่ 
    3.2.1 นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย 4 ตัวชี้วัด 
    3.2.2 ตวัชี้วัดบริหารจัดการ 6 ตัวชี้วัด 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   - ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
   - เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ถอดบทเรียนกระบวนการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายในองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านป่าพลู จ.ลำพูน 
โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 
   1. การถอดบทเรียนยึดหลัก V Shape คือ เข้าถึง เข้าใจ โต้ตอบซักถามแลกเปลี ่ยน 
ตัดสินใจ เปลี่ยนพฤติกรรม บอกต่อ 
   2. ได้ข้อมูลจากการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้ขับเคลื่อนงาน 2) บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  3) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 4) ผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
   3. ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการที่ทำให้โรงเรียนบ้านป่าพลู มีการดำเนินงานส่งเสริม
กิจกรรมทางกายที่มีผลงานเชิงประจักษ์ สามารถแก้ไขปัญหาโภชนาการของเด็กวัยเรียนจนได้รับรางวัลองค์กรที่มีวิธี
ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice : BP) ประจำปี 2563 นั้น เนื่องจากโรงเรียนศึกษาโครงการฯ จากเว็บไซต์ที่
น่าเชื่อถือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ จัดโดยสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลำพูนก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนทุกชั้นปี ติดตามและ
ประเมินผลโครงการฯโดยพบว่า นักเรียนมีภาวะโภชนาการและสมรรถภาพทางกายดีขึ ้น สูงสมส่วน แข็งแรง มี
สุขภาพจิตดีและผลการเรียนดีขึ้น และแนวทางในการปฏิบัติให้กับองค์กรอ่ืน ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลการจัดกิจกรรม
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ทางกายจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือการเข้าใจในโครงการ ChOPA & ChiPA Game การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม นำไปสู่รูปแบบการบริหารจัดการแนว
ทางการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่ถูกต้องและเหมาะสม 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
   1. เสนอให้เพ่ิมรูปแบบการประชุมกองฯ เป็นรูปแบบ Onsite และ Online เพ่ือให้ผู้
บุคลากรของกองฯ รับทราบข้อมูลการประชุมอย่างทั่วถึงทุกคน 
   2. คะแนนการตรวจ Healthy Work Place ได้ 39.60 จากคะแนนเต็ม 44 คะแนน 
และคะแนน 5 ส. ได้ 37.00 จากคะแนนเต็ม 42 คะแนน 
   3. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธ์โอไมครอน ที่ระบาด
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จึงขอเลื่อนการไป Organization Development (OD) ออกไปไม่มีกำหนด 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ   

ปิดประชุม เวลา  15.00 น. 

 

 

 

 

 
นางสาวสมฤทัย  พลยุทธ 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 
 

            นางสาวรัตนาวดี  ทองสุทธิ์ 
                                                                                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ      
                                                                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


