
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งท่ี 5/2564 
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

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

 

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

3. นางนงพะงา  ศิวานุวัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

 5. นางทับทิม  ศรีวิไล   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
       รก.นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

6. นางสาวพรรณี  พันธ์เสือ    เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
7. นางณัฏฐกา  กิจสมมารถ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
8. นางสาวณัฐนันท์   นวลมีศรี  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
9. นางสาวพัทธ์ธีรา พระราช   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
10. นายชัยรัชต ์  จันทร์ตรี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11. นางสาวภิมณณัฏฐ์ พงษ์เกษตรการ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12. นางสาวสมฤทัย พลยุทธ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
13. นางสาวปิยะนุช ฤทธิ์ชารี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
14. นางสาวณิชา  คงทวีศักดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
15. นางสาวศิรินญา วัลภา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
16. นางสาวพรรณี ทับธานี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
17. นางรุ่งนภา  บุญปู่   พนักงานธุรการ ส3  
18. นางสาวชญาภา แตงจั่น    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
19. นางสาวกรรณิกา แก่นสาร   เจ้าพนักงานธุรการ 
20. นางสาวรดาธร เชื้อทองดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
21. นายเศวต  เซี่ยงลี่   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
22. นายธวัชชัย  ทองบ่อ   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
23. นางสาวรุ่งนภา ดุงสูงเนิน  นักจัดการงานทั่วไป 
24. นายรังสิต  ศรีพรหม  นักจัดการงานทั่วไป 
25. นางสาวอัญชลี จุฑานนท์   ธุรการ  
26. นางสาวนูรอารีนี บูงอ   นักจัดการงานทั่วไป 
27. นายสมภพ  จันทะดวง  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  

 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น/ลาพักผ่อน/ ลาป่วย/ลาศึกษาต่อ/ลาคลอดบุตร) 
 1. นางนภัสบงกช  ศุภะพิชน์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
 2. นายวัชรินทร ์  แสงสัมฤทธิ์ผล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

3. นางสาวธวัลรัตน ์ ใหม่รัตนไชยชาญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
4. นายวสันต ์  อุนานันท์   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
5. นางสาวขนิษฐา ระโหฐาน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
6. นางสาวปทุมรัตน์ สามารถ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
7. นายสันสนะ  ณรงค์อินทร์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
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8. นายอภิรติ  ชัยวิจิตร   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
9. นางสาวขวัญจิรา นัดประสิทธิ์  นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
10. นายฤทธิรงค์  โพธิ์กลางดอน  พนักงานธุรการ ส3 
11. นางสาวจิรัญชญา พารอด   พนักงานธุรการ ส3 
12. นางสาวบุษยา ภูฆัง   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
13. นายธวัชชัย  แคใหญ่   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  
14. นายชวพล  หัชลีฬหา  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 15. นายพิเชษฐ์  นกบิน   ผู้รับจ้างขับรถและด้านคลังพัสดุ  
 16. นายณัฐพงษ์  อินต๊ะปัญญา  ผู้รับจ้างขับรถยนต์และด้านทะเบียนรถยนต์ 

17. นายพงษ์พันธ์  สมบูรณ์ทรัพย์  ผู้รับจ้างขับรถยนต์ 
18. นางสาวนฤมล กิ่งแล   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  
19. นางสาวกนกวรรณ ดอกไม้   นักวิชาการสาธารณสุข  
20. นางสาววัชราภรณ์ เถาว์แล   นักวิชาการสาธารณสุข 
21. นายกิตติพงษ์ ภัสสร   ผู้ประสานงานโครงการ (ด้านการออกกำลังกาย) 
22. นางสาวศิรประภา กิจนิเทศ   ผู้ช่วยนักวิจัย 

 

เริ่มประชุม เวลา  13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   นายอุดม อัศว ุตมางกุร ผ ู ้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื ่อส ุขภาพ ประธาน        
การประชุมฯ กล่าวถึงกิจกรรม 5 ส. และ HWP เป็นพื้นฐานของการพัฒนางานพัฒนาคน ทำให้สถานที่ทำงานน่าอยู่ 
ทุกคนภายในกองฯ ต้องรู ้ และช่วยกันดูแลพื้นที ่ส่วนตัว และพื้นที ่ส่วนรวมให้สะอาด สะดวก ในการทำงาน  
และขอบคุณคณะกรรมการกองฯ และเจ้าที่กองฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5 ส. และ HWP  
ทำให้ภาพของกองฯ เป็นระเบียบ สะอาด สะดวก และนำคำแนะนำจากคณะกรรมการฯ มาพัฒนาต่อไปให้ต่อเนื่อง 
เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ   
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 ในวันที่ 13 มกราคม 2564  
   รับรองรายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ครั้งที่ 4/2564  

ในวันพธุที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 งบประมาณกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  นางสาวพรรณี  พันธ์เส ือ เจ ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ กองกิจกรรมทางกายเพื ่อสุขภาพ ณ วันที ่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โดยภาพรวมกองฯ เบิกจ่ายแล้ว 
2,945,969.63 บาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย 15.86 ซึ่งเป้าหมายของในเดือนกุมภาพันธ์ ต้องเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 48  

มติที่ประชุม ประธานการประชุม ขอให้กลุ่มงานเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ดำเนินงานเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ 2.3 



3.2  ความกา้วหนา้การปฏบิตัริาชการตามคำรบัรองการปฏบิตัริาชการ 10 ตวัชีว้ดั 
      ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดอืนมกราคม) ไดแ้ก ่

3.2.1 นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย 5 ตัวช้ีวัด 
 

ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวช้ีวัด 1.7 ร้อยละของเด็ก
อายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วง
อายุที่กำหนดมีพัฒนา 
การสมวัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อน
นโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกด้วย
ระบบ VDO Conference 

ดำเนินงานจัดประชุมฯ 1 ครั้ง (วันท่ี 15 ตุลาคม 2563)  
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 1 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/
tinymce/KPI%402564/256402KPI107.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นายวัชรินทร์ แสงสมัฤทธ์ิ 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI107.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI107.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI107.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 2. เผยแพร่คูม่ือผู้อำนวยการเล่น (play 
worker) เด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก และ
คู่มือเล่นเปลี่ยนโลก สำหรับสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ศูนย์อนามัย 12 
แห่ง และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขต
เมือ 

 

 

เผยแพรคู่่มือผู้อำนวยการเล่น (play worker) แก่หน่วยงานกรม
อนามัย 13 แห่ง ได้แก่ ศูนย์อนามยั 12 แห่ง และสถาบันพัฒนา
สุขภาวะเขตเมือง (สสม.) เดือนธันวาคม 2563  
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 2 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/
tinymce/KPI%402564/256402KPI107.pdf 

 

- นายวัชรินทร์ แสงสมัฤทธ์ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI107.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI107.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI107.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

  

 

- นายวัชรินทร์ แสงสมัฤทธ์ิ 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 3. จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อน
ต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย “เล่น
เปลี่ยนโลก” 

 ในระดับเขตสุขภาพ 

ดำเนินงานจัดประชุมฯ 1 ครั้ง (ระหว่างวันท่ี 25 – 27 พฤศจิกายน 
2563) หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 4 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/
tinymce/KPI%402564/256402KPI107.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นายวัชรินทร์ แสงสมัฤทธ์ิ 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI107.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI107.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI107.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 4. จัดประชุมภาคีเครือข่ายขับเคลือ่น
นโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก 

ดำเนินงานจัดประชุมฯ 1 ครั้ง (วันท่ี 15 ธันวาคม 2563)  
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 5 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/
tinymce/KPI%402564/256402KPI107.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นายวัชรินทร์ แสงสมัฤทธ์ิ 

 
 
 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI107.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI107.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI107.pdf
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ตัวชี้วดั กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 5. จัดทำระบบการสอนทักษะ
ผู้อำนวยการเล่น (play worker) ทาง
ออนไลน์กรมอนามัย 

จัดทำระบบการสอนทักษะผู้อำนวยการเล่น (play worker)  
ทางออนไลน์ 1 ระบบ หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 6 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/
tinymce/KPI%402564/256402KPI107.pdf 

 

- นายวัชรินทร์ แสงสมัฤทธ์ิ 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI107.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI107.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI107.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 6. จัดงานมหกรรมขับเคลื่อน
ต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
และชุมชน “เล่นเปลี่ยนโลก” 

ดำเนินการจัดงานฯ เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 หลักฐานตาม Link ที่

แนบหน้า 7 https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/
tinymce/KPI%402564/256402KPI107.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดิมกำหนดจัดงานมหกรรมฯเดือน
ธันวาคม 2563 ด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโร
น่า 2019 กรมอนามัย จึงเลื่อนการ
จัดงานมหกรรมดังกล่าว ไปเป็น
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

 

นายวัชรินทร์ แสงสมัฤทธ์ิ 

        
 
 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI107.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI107.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI107.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 7. ประชุมพัฒนาเครื่องมือประเมนิผล          
การขับเคลื่อนนโยบาย “เล่นเปลี่ยน
โลก” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดำเนินงานจัดประชุมฯ 1 ครั้ง (วันท่ี 28 มกราคม 2564)  
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 8 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/
tinymce/KPI%402564/256402KPI107.pdf 

 

- นายวัชรินทร์ แสงสมัฤทธ์ิ 

 8. จัดจ้างทำวีดีทัศนก์ารสอนหลักสูตร
ผู้อำนวยการเล่น (play worker) 

ดำเนินการจัดจ้างทำวีดีทัศนฯ์ จำนวน 1 งาน (เดือนกุมภาพันธ์ 
2564) 

- นายวัชรินทร์ แสงสมัฤทธ์ิ 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI107.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI107.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI107.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวช้ีวัด 1.17  
จำนวนโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ (Plus HL) 

1. สื่อสารและเผยแพร่องค์ความรูก้าร
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้แกภ่าคี
เครือข่าย สู่การเพิ่มความสามารถใน
การขยายผลและพัฒนาโรงเรียนและ
องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศและองค์กร
รอบรู้สุขภาพ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ChOPA & ChiPA 
Coach” 

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากร ChOPA & 
ChiPA Coach” จำนวน 1 ครั้ง ระหว่างวันท่ี 1 – 3 ธันวาคม 
2563 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นพ.
บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธาน และมีผูเ้ข้าร่วม 
130 คน หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 1-3  
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymc
e/KPI%402564/256402KPI117.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ดร.นภสับงกช ศุภะพิชน์/
น.ส.ศิรินญา วัลภา 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI117.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI117.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI117.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 2. ติดตามและประเมินองค์กรที่มวีิธี
ปฏิบัติเป็นเลิศและองค์กรรอบรูส้ขุภาพ
ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อ
เด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.มีโรงเรียนและหน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัลด้านการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ด ีจำนวน
ทั้งสิ้น 245 แห่ง จำแนกเป็น 

    - โรงเรียนและหน่วยงานที่สมัครเข้ารับรางวัลองค์กรที่มีวิธี
ปฏิบัติเป็นเลิศ(Best Practice) จำนวน 220 แห่ง 

- โรงเรียนและหน่วยงานที่สมัครเข้ารับรางวัลองค์กรรอบรู้สุขภาพ 
(Health Literate Orgazation) จำนวน 25 แห่ง 
2. การตรวจสอบและประเมินเอกสารประกอบการสมัคร กำลังอยู่
ในขั้นตอนดำเนินการ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 4  
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymc
e/KPI%402564/256402KPI117.pdf 

 

 

 

1. เนื่องจากสถานการรณ์การแพร่
ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด – 
19 ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่เยี่ยม
เสรมิพลัง ติดตาม และประเมิน
องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ และ
องค์กรรอบรู้สุขภาพ ด้านการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย 
สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ได้ 

 แนวทางแกไ้ข 

พัฒนาแบบคัดกรององค์กรที่มีวธิี
ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) และ
แบบคัดกรององค์กรรอบรู้สุขภาพ 
(Health Literate Organization: 
HLO) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายเพื่อเดก็ไทย สูง สมส่วน แข็งแรง 
IQ EQ ดี สำหรับโรงเรียน/หน่วยงาน 
เป็นเคร่ืองมือบูรณาการในกิจกรรม
ติดตามการดำเนินงานการส่งเสริม
สุขภาพเดก็วัยเรียนวัยรุ่นไทย ยุควิถี
ชีวิตใหม่เชิงรุก ร่วมกับศูนย์อนามัย 
ผ่านระบบ Google Forms 

ดร.นภสับงกช ศุภะพิชน์/
น.ส.ศิรินญา วัลภา 

 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI117.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI117.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI117.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวชี้วัด 1.19 ร้อยละของ 
วัยทำงานอายุ 25-59 ปี  
ที่มีการเตรียมการเพ่ือยาม
สูงอายุด้านสุขภาพโดย 
การมีพฤติกรรมสุขภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

การประชาสัมพันธ์ และเปิดตัว 
มหกรรมการส่งเสริมการออกกำลงักาย
ระดับชาติ “ก้าวท้าใจ Season  3” 

อยู่ระหว่างการวางแผนประชาสัมพันธ์ และเปิดตัว มหกรรมการ
ส่งเสริม 
การออกกำลังกายระดับชาติ “ก้าวท้าใจ Season  3” 

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี
กิจกรรมทางกายวัยทำงาน 

ตัวชี้วัด 1.38 จำนวนครัวเรือน
ที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้าน
ครอบครัวออกกำลังกาย  

การบริหารงานลงทะเบยีนและบรหิาร
จัดการข้อมลูส่งเสรมิ 
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทาง 
วิธีอิเล็กทรอนิกส ์

อยู่ระหว่างการวางแผนการบริหารงานลงทะเบียนและบริหาร
จัดการข้อมลูส่งเสรมิการออกกำลงักายเพื่อสุขภาพทางวิธี
อิเล็กทรอนิกส ์

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี
กิจกรรมทางกายวัยทำงาน 

1. ประชุมคณะกรรมกาขับเคลื่อนนโยบาย
ส่งเสริมการออกกำลังกาย  
ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2564 
เวลา 08.30 – 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 
ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
ส่งเสริมการออกกำลังกาย  
ครั้งที่ 2/2564  วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 
2564 เวลา 13.30 – 16.3 น.  
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 
ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1. ได้แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 
2. ได้แนวทางการบริหารจัดการแต้มสุขภาพ (Health Point) 
3. ได้แนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 
4. ได้แนวทางการดำเนินงานสมาคมกา้วท้าใจ 
5. ได้ตัวอย่าง Application ก้าวท้าใจ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
 https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%
402564/138/256402KPI1384.pdf  

  

 

  

 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/138/256402KPI1384.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/138/256402KPI1384.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/138/256402KPI1384.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 1. ประชุมคณะอนุกรรมขับเคลื่อน 
ภาคีเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ 
ครั้งท่ี 1/2564  วันพุธท่ี 13 มกราคม 
2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ช้ัน 2     
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1. ได้แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 
1.1 พิจารณารูปแบบ กำหนดรูปแบบส่งเสริมการออกกำลังกาย 
และสื่อสาร ประชาสมัพันธ์ กิจกรรม 
ก้าวท้าใจ Season 3 
1.2 ได้รูปแบบเปดิตัวกิจกรรม “กา้วท้าใจ Season 3” 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymc
e/KPI%402564/138/256402KPI1382.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/138/256402KPI1382.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/138/256402KPI1382.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/138/256402KPI1382.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแต้ม
สุขภาพ (Health point)ครั้งท่ี 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 
8 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.           
ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ช้ัน 1  
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

1. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการหลักเกณฑ์
แต้มสุขภาพ (Health Point)  สำหรับการ
ดำเนินงานส่งเสรมิการออกกำลังกาย  
1.1 ร่างรูปแบบแนวทางการบริหารจัดการ
หลักเกณฑ์แตม้สุขภาพ (Health Point)  
สำหรับการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกาย 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ  
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419f
dd6071/tinymce/KPI%402564/138/25640
2KPI1381.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/138/256402KPI1381.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/138/256402KPI1381.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/138/256402KPI1381.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/138/256402KPI1381.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 ประชุมตดิตามการดำเนินงานโครงการก้าวท้าใจ 
"Season 3"  จำนวน 11 ครั้ง 
- คร้ังท่ี 1 วันท่ี 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 - 
15.30 น. ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ อาคาร 7 ช้ัน 7 กองกิจกรรมทางกาย 
เพื่อสุขภาพ กรมอนามัย 
- คร้ังท่ี 2 วันท่ี 7 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 
15.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 1 ช้ัน 2 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- คร้ังท่ี 3 วันท่ี 14 มกราคม 2564 เวลา 09.30 - 
15.30 น. ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกาย 
เพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ช้ัน 7 กองกิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพ กรมอนามัย 
- คร้ังท่ี 4 วันท่ี 22 มกราคม 2564 เวลา 09.30 - 
15.30 น. ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ อาคาร 7 ช้ัน 7 กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัย 

       

       

1. การติดตามการดำเนินงานโครงการก้าวท้าใจ 
“Season 3” 
2. แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ 
Season 3 การกำหนดแนวทางการบริหาร
จัดการหลักเกณฑ์แตม้สุขภาพ (Health Point) 
สำหรับการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกาย
3. วางแผนการดำเนินงานระบบดจิิทัล
แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ Season 3  
4. วางแผนการประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ 
Season 3 
5. วางแผนการเปิดตัวโครงการก้าวท้าใจ 
Season 3 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419f
dd6071/tinymce/KPI%402564/138/25640
2KPI1383.pdf 

 

 

  

 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/138/256402KPI1383.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/138/256402KPI1383.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/138/256402KPI1383.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/138/256402KPI1383.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 - ครั้งที่ 5 วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 16.30 
น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1    ชั้น 2 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ครั้งที่ 6 วันท่ี 26 มกราคม 2564 เวลา 09.30 - 14.00 
น. ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมอนามัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรม
อนามัย 
- ครั้งที่ 7 วันท่ี 27 มกราคม 2564เวลา 09.30 - 14.00 
น. ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกาย 
เพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย 
- ครั้งที่ 8 วันท่ี 28 มกราคม 2564 เวลา 09.30 – 14.00 
น. ณ ห้องประชุม3C กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย 
- ครั้งที่ 9 วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 - 16.00 
น. ณ ห้องรับรอง อาคาร 1 ชั้น 5  สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ครั้งที่ 10 วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 
14.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ อาคาร ๗ ชั้น ๒  กรมอนามัย- - ครั้งท่ี 
11 วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ 
ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกาย 
เพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัย 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 การบริหารงานลงทะเบยีนและบรหิารจัดการข้อมูล
ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทางวิธี
อิเล็กทรอนิกส ์

อยู่ระหว่างการวางแผนการบริหารงาน
ลงทะเบียนและบรหิารจดัการข้อมลูส่งเสริมการ
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทางวิธีอเิล็กทรอนิกส ์

  

ตัวช้ีวัด 1.21 ร้อยละของ
ประชากรสูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ 

 

1.จัดคลิปวีดีทัศน์ถ่ายทอดความรู้ สร้างความตระหนกั
การสร้างเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายออกกำลัง
กาย และการนอน สำหรับผู้สูงอายุ  
(งบประมาณ 100,000 บาท) 

- จ ัดทำเน ื ้อหา และออกแบบการนำเสนอ 
- จัดทำรายละเอียดการจ้างการจัดทำคลิปวีดี
ทัศน์ถ่ายทอดความรู้ สร้างความตระหนักการ
สร้างเสริม  สุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายฯ และ
คลิปวีดิทัศน์โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อ
ป ้ อ ง ก ั น ภ า ว ะ ก า ร ห ก ล ้ ม ใ น ผ ู ้ ส ู ง อ า ยุ  
- ดำเนินการจัดจ้างการจัดทำคลิปวีดีทัศน์ฯ 

ปัญหาอุปสรรค 
1.จัดทำคลิปวีดีทัศน์ถ่ายทอดความรู้ 
สร้างความตระหนักการสร้างเสรมิ
สุขภาพด้วยกจิกรรมทางกาย ออก
กำลังกายและการ              นอน
หลับสำหรับผู้สูงอายุ และคลิปวีดิ
ทัศน์โปรแกรมการออกกำลังกาย
เพื่อป้องกันภาวะการหกล้มใน
ผู้สูงอาย ุดำเนินการไดล้่าช้า 
2.ดำเนินกิจกรรมตา่งๆในโครงการฯ
ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนท่ีกำหนดไว้ 
ทำให้ไม่สามารถดำเนินงาน
สนับสนุนเครื่องมือ องค์ความรู้ ใน
การขับเคลื่อนงานการส่งเสรมิ
ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงคด์้านการมีกิจกรรมทางกาย
ระดับปานกลางที่เพียงพอ ให้กับ
ศูนย์อนามัยที่1-12  

1.นายชัยรัชต์ จันทร์ตร ี
2.นางสาวพรรณี ทับธานี 
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี
กิจกรรมทางกายผู้สูงอาย ุ

2.จัดทำคลิปวิดีทัศน์โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อ
ป้องกันภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ 
(งบประมาณ 40,000 บาท) 

- จ ัดทำเน ื ้อหา และออกแบบบทโทรทัศน์  
- จัดทำรายละเอียดการจ้างการจัดทำคลิปวีดี
ทัศน์ 

3.จัดทำโปสเตอร์การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุที่
บ้านภายใต้สถาณการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVOD-19) “สูงวัย FIT ติดบ้าน 
ต้านCOVID-19” (งบประมาณ 130,000 บาท) 

- จัดทำเนื้อหา และออกแบบโปสเตอร์การออก
กำลังกายสำหรับผู้สูงอายุท่ีบ้านภายใต้สถาณ
การณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
- จัดทำรายละเอียดการจ้าง 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 4. ผลิตคู ่มือการนอนหลับเพื ่อสุขภาพที ่ด ีสำหรับ
ผู้สูงอาย ุ(งบประมาณ 300,000 บาท) 

- จัดทำเนื้อหาและออกแบบคูม่ือนอนหลับเพื่อ
สุขภาพที่ด ี
- ประสานผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเนื้อหา 
- จัดทำรายละเอียดการจดัจ้างผลติคู่มือการนอน
หลับเพื่อสุขภาพที่ด ี
- ดำเนินการจดัจ้างตามระเบียบงานพัสด ุ
- ตรวจรับการจัดจ้างการผลิตคูม่ือการนอนหลับ
เพื่อสุขภาพท่ีด ี
- ผลิตคูม่ือการนอนหลบัเพื่อสุขภาพท่ีดีจำนวน 
4,000 เล่ม 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd60
71/tinymce/KPI%402564/121/256402KPI1211.
pdf 

 

 

 

 

 

และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมอืง
ไม่เป็นไปตามกำหนด และไม่
สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิการของ
หน่วยงานระดับพื้นท่ี 
3.ขาดการสื่อสารทำความเข้าใจใน
การขับเคลื่อนงานส่งเสริมผู้สูงอายมุี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้าน
การมีกิจกรรมทางกายระดับปาน
กลางที่เพียงพอ ร่วมกับ Cluster 
ผู้สูงอาย ุภายใต้มาตรการสนับสนนุ
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้จดัทำ
แผนการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ
รายบุคคลในชุมชน (Individual 
Wellness Plan) ทำให้การจัดทำ  
แนวทางการขับเคลื่อนงาน สร้าง
องค์ความรู้ และจัดทำเครื่องมือสือ่
องค์ความรู้ มีข้อบกพร่องในการ
นำไปใช้ในระดับพื้นท่ี หรือเปา้หมาย
ประชากรผู้สูงอาย ุ

1.นายชัยรัชต์ จันทร์ตร ี
2.นางสาวพรรณี ทับธานี 
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี
กิจกรรมทางกายผู้สูงอาย ุ

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/121/256402KPI1211.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/121/256402KPI1211.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/121/256402KPI1211.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/121/256402KPI1211.pdf


20 
 

 
 

 
ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 5. จัดทำคลิปวีดีทัศน์ หัวข้อ “กิจกรรมบริหารกายที่
เหมาะสมกับพระสงฆ์” เพื ่อประกอบการจัดทำ
หลักสูตรการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก ระบบออนไลน์ 
(ร่วมดำเนินงานกับสำนักอนามัยผู้สูงอายุ) 

1. จัดทำเนื้อหา บทนำ “กิจกรรมบริหารกายที่
เหมาะสมกับพระสงฆ์” 
2. สคริปต์การถ่ายทำคลิปวีดีทัศน์ บทนำ
“กิจกรรมบริหารกายที่เหมาะสมกบัพระสงฆ์” 
3. ดำเนินการถ่ายทำคลิปวีดีทัศน์บทนำ
“กิจกรรมบริหารกายที่เหมาะสมกบัพระสงฆ์”
โดยมีนายแพทย์อุดม อัศวมางกุร ผู้อำนวยการ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เป็นผู้บรรยาย 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419f
dd6071/tinymce/KPI%402564/121/25640
2KPI1212.pdf 

 

 

 

 

 

แนวทางการแก้ไข 
1. ทบทวนแผนปฏิบัติการของ
โครงการอยูเ่สมอ 
2. ควรมีการควบคมุกำกับและระบบ
การติดตามการดำเนินกจิกรรมต่างๆ
ในโครงการฯใหเ้ป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ เพื่อให้
การสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน
ระดับเขตสุขภาพมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามเป้าหมาย 
3. ควรมีการวิเคราะหส์ถานการณใ์ห้
ทันท่วงทีเพ่ือการปรับแผนปฏิบตัิ
การโครงการฯใหส้อดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ลดโอกาสเสีย่ง
ของการดำเนินงานท่ีไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมายโครงการฯที่กำหนดไว ้
4. ควรมีการปรึกษาผู้บริหาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผูเ้ชี่ยวชาญ  
เพื่อขอคำปรึกษา แนวทางการ
ขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพมาก 

 

 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/121/256402KPI1212.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/121/256402KPI1212.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/121/256402KPI1212.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/121/256402KPI1212.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 6. จัดทำคลิปวีดีทัศน์ หัวข้อการสร้างความรอบรู้ 
องค์ประกอบท่ี2 การเคลื่อนไหวดเีพื่อประกอบการ
จัดทำคลิปวดีีทัศน์สร้างความรอบรู้แผนการส่งเสริม
สุขภาพรายบุคล(Individual Wellness Plan) 
สำหรับผู้สูงอายุ (ร่วมดำเนินงานกับสำนักอนามัย
ผู้สูงอายุ) 

1. จัดทำเนื้อหาการสร้างความรอบรู้ 
องค์ประกอบท่ี 2 การเคลื่อนไหวดี 
2. จัดทำสคริปต์การถ่ายทำคลิปวดีีทัศน ์ 
การสร้างความรอบรู้ องค์ประกอบท่ี2 การ
เคลื่อนไหวดี ความยาวไมเ่กิน 10 นาที 
3. ดำเนินการถ่ายทำคลิปวีดีทัศน์สร้าง 
ความรอบรู้ องค์ประกอบท่ี2 การเคลื่อนไหวดี
โดยมี นายแพทย์อุดม อัศวมางกุร ผู้อำนวยการ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เป็นผู้บรรยาย 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419f
dd6071/tinymce/KPI%402564/121/25640
2KPI1213.pdf 

 

 

 

 

 

  

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/121/256402KPI1213.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/121/256402KPI1213.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/121/256402KPI1213.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/121/256402KPI1213.pdf
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3.2.2 ตัวชี้วัดองค์กรสมรรถนะสูง (HPO) 5 ตัวช้ีวัด 
 

ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการ

แก้ไข 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวช้ีวัด 2.1.1  
ระดับความสำเร็จของ 
การดำเนินงานตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน 
 

1. เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผูต้รวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผูต้รวจสอบ
ภายในประจำหน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ ในวันท่ี 21 – 
31 ธันวาคม 2563 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/ 
tinymce/KPI%402564/211/256402KPI2111.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้ตรวจสอบภายในประจำ
หน่วยงาน/กลุม่
อำนวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/211/256402KPI2111.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/211/256402KPI2111.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/211/256402KPI2111.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการ

แก้ไข 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านตา่งๆ พร้อม
รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบและส่ง
กรมตามกำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในไตรมาสที่ 1 เรยีบร้อย
แล้ว 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/ 
tinymce/KPI%402564/211/256402KPI2112.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้ตรวจสอบภายในประจำ
หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/211/256402KPI2112.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/211/256402KPI2112.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/211/256402KPI2112.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการ

แก้ไข 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 3. ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน 

 

- ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในและ
รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่  1 เรียบร้อยแล้ว 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/ 
tinymce/KPI%402564/211/256402KPI2113.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มอำนวยการ 

 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/211/256402KPI2113.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/211/256402KPI2113.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/211/256402KPI2113.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการ

แก้ไข 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล ระบบควบคุมภายในและบรหิารความ
เสี่ยง ปี 2564 

 

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล  
ระบบควบคมุภายในและบรหิารความเสี่ยง  
ปี 2564 เลขท่ี 134/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/ 
tinymce/KPI%402564/211/256402KPI2114.pdf 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มอำนวยการ 

 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/211/256402KPI2114.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/211/256402KPI2114.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/211/256402KPI2114.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการ
แก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวช้ีวัด 2.1.2  
ระดับความสำเร็จของ 
การบริหารความเสี่ยง
โครงการสำคัญ ตาม
แผนปฏิบัติการระดับ
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปรับรูปแบบการดำเนินงาน โดยการ
ประชาสมัพันธ์ 
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

 

ดำเนินงานแล้วความเสี่ยงยังคงอยู่ 
ได้มีการจัดประชุมเพื่อหารือกับผูร้บัจ้าง ในการปรับ
รูปแบบการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและครอบคลุมกลุม่เป้าหมายแล้ว แต่เนื่องจากอยู่
ระหว่างการดำเนินงาน ยังไมเ่ปิดให้ลงทะเบียน โดยจะ
เปิดตัวกิจกรรมในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564   
จึงยังคงมีความเสีย่งอยู่ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/ 
tinymce/KPI%402564/256402KPI212.pdf 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มอำนวยการและกลุ่ม
บริหารยุทธศาสตร ์

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI212.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI212.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI212.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการ
แก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. มีการประชุมติดตามงานเป็นระยะ 
 

 

ดำเนินงานแล้วความเสี่ยงยังคงอยู่ 
ได้มีการจัดประชุมเพื่อหารือกับผูร้บัจ้าง ในการปรับ
รูปแบบการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและครอบคลุมกลุม่เป้าหมายแล้ว แต่เนื่องจากอยู่
ระหว่างการดำเนินงาน ยังไมเ่ปิดให้ลงทะเบียน โดยจะ
เปิดตัวกิจกรรมในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564   
จึงยังคงมีความเสีย่งอยู่ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/ 
tinymce/KPI%402564/256402KPI212.pdf 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มอำนวยการและกลุ่ม
บริหารยุทธศาสตร ์

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI212.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI212.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI212.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการ
แก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. มีแผนการดำเนินงานท่ีชัดเจนมกีารควบคุม
ติดตามเป็นระยะ 

 
 

 

ดำเนินงานแล้วความเสี่ยงหมดไป 
เนื่องจากได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยมี
การทำสัญญา เลขที่ 6/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/ 
tinymce/KPI%402564/256402KPI212.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มอำนวยการและกลุ่ม
บริหารยุทธศาสตร ์

 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI212.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI212.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI212.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการ
แก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมในสอดคล้องกับ
สถานการณ ์

 
 

 

ดำเนินงานแล้วความเสี่ยงยังคงอยู่ 
เนื่องจากปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การทำงาน เป็น Work from home และมาตรการ
เหลื่อมเวลาการทำงาน จึงทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมบางท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และหากผู้เข้าร่วมประชุมไม่
ถึง กึ่งหนึ่งของการประชุม จะทำให้ไมส่ามารถลงมติการ
ประชุม รวมถึงไม่สามารถเบิกค่าเบี้ยประชุมได้ ส่งผลให้
การเบิกจ่ายไมเ่ป็นไปตามแผนท่ีกำหนด จึงยงัคงมีความ
เสี่ยงอยู ่
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/ 
tinymce/KPI%402564/256402KPI212.pdf 

 

 

 

 

 

 กลุ่มอำนวยการและกลุ่ม
บริหารยุทธศาสตร ์

 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI212.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI212.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/256402KPI212.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการ
แก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวช้ีวัด 2.2  
ระดับความสำเร็จ
ของการพัฒนา
องค์กรแห่งความสุข
ที่มีคุณภาพ 
 

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

 

กิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day 
(ทุกวันพฤหสับดี สัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน) 
วันท่ี 19 พ.ย. 63  ดำเนินการเรียบร้อยแล้ววันท่ี 17 ธ.ค. 63  
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ววันท่ี 21 ม.ค. 64  ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ววันท่ี 18 ก.พ. 64  อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/ 
tinymce/KPI%402564/202/256402KPI2021.pdf 

การการดำเนินการทีผ่่านมายังไม่
พบปัญหา 

6 กลุ่มงาน 
กลุ่มอำนวยการ 
กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร ์
กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก 
กลุ่มพัฒนาฯวัยเรียนวัยรุ่น
กลุ่มพัฒนาฯวัยทำงาน 
กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอาย ุ

 

กิจกรรมที่ 2 มีชีวิตชีวากับสมดลุชีวิตการแข่งขันเทเบิล
เทนนิส Dopah โอเพ่นคัพ 2020 

กิจกรรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส Dopah  
โอเพ่นคัพ 2020 ได้ดำเนินการเสรจ็สิ้นเรยีบร้อยแล้วเมื่อ
วันท่ี 31 มกราคม 2564 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/ 
tinymce/KPI%402564/202/256402KPI2022.pdf 

 

ปัญหา : กองฯ ขาดอุปกรณ์ที่ใช้
สำหรับการแข่งขัน เช่น โต๊ะ
ปิงปอง ทำให้มีความความ
จำเป็นต้องยืมจากหน่วยงานอื่น
มาใช้สำหรับการแข่งขัน  
แนวทางการแก้ไข : ควรขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ สำหรบั
การจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการ
แข่งขัน (ของหน่วยงาน) 

กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/202/256402KPI2021.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/202/256402KPI2021.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/202/256402KPI2021.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/202/256402KPI2022.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/202/256402KPI2022.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/202/256402KPI2022.pdf
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กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบตัิการ การพัฒนา
ศักยภาพ การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ 
ปี 2564 

กิจกรรมจะอยู่จัดขึ้นในรอบ 5 เดอืนหลัง - กลุ่มอำนวยการ 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 กิจกรรมอยู่ในระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากเปิดตัวก้าว
ท้าใจ season 3 วันท่ี 15 ก.พ. 64 

- กลุ่มพฒันาฯวัยทำงาน 

กิจกรรมที่ 5 การเข้ารับการตรวจสุขภาพของบุคลากร
ทุกคนในหน่วยงาน 

กิจกรรมจะอยู่จัดขึ้นในรอบ 5 เดอืนหลัง - กลุ่มอำนวยการ 

กิจกรรมที่ 6 การเข้ารับการประเมิน BMI 

 

กิจกรรมการการเข้ารับการประเมนิ BMI บุคลากรได้
ดำเนินการเข้ารับการตรวจ Inbody เรียบร้อยแล้ว  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/ 
tinymce/KPI%402564/202/256402KPI2023.pdf 

- กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอาย ุ

กิจกรรมที่ 7 การประเมินความเสีย่งต่อการเกิดโรคเส้น
เลือดหัวใจ และหลอดเลือดของบุคลากรอายุ 35 ปี ขึ้น
ไป ด้วยโปรแกรม 
https://www.rama.mahidol.ac.th/ 
cardio_vascular_risk/thai_cv_risk_score/ 

 

กิจกรรมการประเมินความเสี่ยงตอ่การเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจ
ฯ บุคลากรไดด้ำเนินการประเมินความเสี่ยงด้วยโปรแกรม
https://www.rama.mahidol.ac.th/ 
cardio_vascular_risk/thai_cv_risk_score/เรยีบร้อยแล้ว 
กองฯมีบุคลากรที่มีอายุ 35 ปีข้ึนไป จำนวน 23 รา 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/ 
tinymce/KPI%402564/202/256402KPI2024.pdf 

- กลุ่มพัฒนาฯวัยเรียนวัยรุ่น 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/202/256402KPI2023.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/202/256402KPI2023.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/202/256402KPI2023.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/202/256402KPI2024.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/202/256402KPI2024.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/202/256402KPI2024.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการ
แก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวช้ีวัด 2.3 
ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.แต่งตั้งคณะทำงานตดิตามเร่งรดัการเบิกจ่าย
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

1.จัดทำคำสั่งเรียบร้อยแล้ว 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/ 
tinymce/KPI%402564/203/256402KPI2031.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยอดเบิกจ่ายไมไ่ดต้ามเปา้หมายที่
กำหนดวิธี/แนวทางการแกไ้ข 
- ติดตามผลการเบิกจ่ายในการ
ประชุมกองฯ และประชุม
คณะกรรมการบรหิารกองฯ  
ทุกเดือน 
- ให้ความรู้เรื่องการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแนวทางกรม
อนามัย 

 

กลุ่มอำนวยการและกลุ่ม
บริหารยุทธศาสตร ์

 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/203/256402KPI2031.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/203/256402KPI2031.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/203/256402KPI2031.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการ
แก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) โดยใช้ข้อมูล
จากระบบ GFMIL 

  

 

 

 

 

 

 

2. จัดทำแล้ว จำนวน 3 ครั้ง 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/ 
tinymce/KPI%402564/203/256402KPI20323.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/203/256402KPI20323.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/203/256402KPI20323.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/203/256402KPI20323.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการ
แก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.เสนอรายงานผลการตดิตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ (รบจ.1) ให้ผู้อำนวยการทราบโดย
สรุปวงเงินงบประมาณทีต่้องเร่งรดัการเบิกจา่ย 
เพื่อให้ผู้อำนวยการสั่งการในการขบัเคลื่อนการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรม
อนามัยกำหนด 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. จัดทำแล้ว จำนวน 3 ครั้ง 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/ 
tinymce/KPI%402564/203/256402KPI20323.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/203/256402KPI20323.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/203/256402KPI20323.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/203/256402KPI20323.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการ
แก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของกอง ใน
การประชุมกองทุกครั้ง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. ติดตามในท่ีประชุมกองฯ แล้ว  
จำนวน 3 ครั้ง 

4.1 อยู่ในรายงานการประชุมกองฯ ครั้งท่ี 2/2564 วัน
พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2564 หน้า 4-5 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/ 
tinymce/KPI%402564/203/256402KPI2034.pdf 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/203/256402KPI2034.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/203/256402KPI2034.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/203/256402KPI2034.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการ
แก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.2 อยู่ในรายงานการประชุมกองฯ ครั้งท่ี 3/2564 วัน
จันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2564 หน้า 3 

หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/ 
tinymce/KPI%402564/203/256402KPI2034.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/203/256402KPI2034.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/203/256402KPI2034.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/203/256402KPI2034.pdf
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ตัวชี้วดั กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการ
แก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 อยู่ในรายงานการประชุมกองฯ ครั้งท่ี 4/2564 วันพุธ
ที่ 13 มกราคม 2564 หน้า 4 

หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/ 
tinymce/KPI%402564/203/256402KPI2034.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/203/256402KPI2034.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/203/256402KPI2034.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/203/256402KPI2034.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการ
แก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.จัดประชุมรายงานผลการติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ตามตัวชี้วัดที่ 2.3 

 

 

 

5. จัดประชุมแล้ว จำนวน 2 ครั้ง 
5.1 อยู่ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองฯ 
ครั้งท่ี 4/2564 วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2564 หน้า 1-2 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/ 
tinymce/KPI%402564/203/256402KPI2035.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/203/256402KPI2035.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/203/256402KPI2035.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/203/256402KPI2035.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการ
แก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

5.2 อยู่ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองฯ 
ครั้งท่ี 5/2564 วันพุธท่ี 13 มกราคม 2564 หน้า 1-3 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/ 
tinymce/KPI%402564/203/256402KPI2035.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/203/256402KPI2035.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/203/256402KPI2035.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI%402564/203/256402KPI2035.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวช้ีวัด 2.4 
ระดับความสำเร็จของการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(LO) 

การสร้างและแสวงหาความรู้ผลงานวิจัย/นวัตกรรม
ของหน่วยงาน 
- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ กพว. 

แจ้งเวียนคำสั่งให้ หนก.ทุกกลุม่ และผูร้ับผดิชอบ 
ตชว ทราบ 

 

 คณะทำงานตัวช้ีวัด 2.4 
กองกิจกรรมทางกาย 
เพื่อสุขภาพ 

การแสวงหาความรู้  
- ประชุมคณะทำงาน ตัวช้ีวัด 2.4  ในวันที่ 7 มกราคม 
2564 ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มอบหมายใหผู้้รับผิดชอบการดำเนินการ ดังนี้ 
1. ทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน
ด้านวิชาการของหน่วยงาน    
2. วิเคราะห์การจัดการข้อมูลและความรู้ของ
หน่วยงานเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานด้านวิชาการ, GAP ข้อมูลและความรู้ที่
สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ให้สอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/วสิัยทัศน์/
พันธกิจ/ภารกจิของ กรมอนามัย  
3. จัดทำรายงานการประชุมประชุม  
4. การจัดทำ 1 PAGE ภาพข่าว และนำขึ้นเวปไซด์
หน่วยงาน 

เอกสารแสดงรายการข้อมูล ความรู้ที่
นำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนด
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
วิชาการ, GAP ข้อมูลและความรู้ที่
สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจ
หน่วยงาน ในการทบทวน/วิเคราะห์
สถานการณ์การดำเนินงานด้าน
วิชาการของกองกิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพ  ขาดกลุ่มงานพัฒนา
เทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียน
และวัยรุ่นไมส่่งข้อมูลมาให้    
ทั้งนี้ ได้แจ้งหัวหน้ากลุ่มฯ และ 
คณะทำงาน ตชว 2.4 ที่เป็นตัวแทน
กลุ่มดังกลา่ว ให้จัดส่งข้อมลูมาให้ 
Owner 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวช้ีวัด 2.4 
ระดับความสำเร็จของการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(LO) 

การจัดการความรู้และการประมวลกลัน่กรองความรู้
รวบรวมข้อมลูผลการจัดการความรู้ การดำเนินงาน 
และวิเคราะห์ GAP เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization : LO) ยกระดับคุณภาพ
ด้วยการจดัการความรู้ โดยมีการพฒันาปรับปรุงให้เกิด
สิ่งใหม่ ๆ ทั้งด้านผลิตภณัฑ/์บริการ/กระบวนการ
ทำงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิผลในการดำเนินพันธกิจและ
การบรรลุเปา้หมายของกองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สขุภาพ 

 

 

ข้อมูลผลการจดัการความรู้ การดำเนินงาน และ
วิเคราะห์ GAP จำนวน 1 เรื่อง 

 คณะทำงานตัวช้ีวัด 2.4 
กองกิจกรรมทางกาย 
เพื่อสุขภาพ 

 จดัทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และแผนดำเนินการสร้างหรือ
พัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สำคัญและจำเป็นต่อ
ภารกิจหน่วยงาน 

 

 

แผนปฏิบัติการดำเนินงาน จำนวน 1 ฉบับ   
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการความรู้และการประมวลกลัน่กรองความรู้ 
ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) กองกิจกรรมทางกาย 
เพื่อสุขภาพ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ ในวนัจันทร์ที่ ๑๑ 
มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม กองกิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพ 

  

 

 

 

 

 

 

 

     ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
   - ให้ข ้อค ิดเห ็นเพื ่อการปร ับปร ุงการดำเนิน
โครงการนวัตกรรมรูปแบบการส่งเสริมการเล่นเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ 
21  ดังนี้ 1. กรอบแนวคิดของการวิจัย ขาดตัวแปร
ควบคุม ควรเพิ่มตัวแปรควบคุมเพื่อความสมบูรณ์
ของกรอบแนวคิดการวิจัย 
2. ให้ทบทวนเรื่องระเบียบวิธีวิจัยให้มีความกระจ่าง
และชัดเจนเพิ่มขึ้น 
  - มอบทีมเลขาตั้งกลุ่มไลน์ กพว. กองกิจกรรมทาง
กายเพื่อสุขภาพ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
คณะกรรมการ 
   - จัดทำแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระ
การประชุม (กพว.) กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ  
   -  ให้ฝ่ายเลขานุการนำผลการประชุม กพว. กอง
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เข้าวาระเรื่องเพื่อ
ทราบในที่ประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ด้วยเป็นประจำทุกเดือน 
    - ในการส่งเอกสาร ไฟลต์่าง ๆ ให้ กพว.กอง
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ควรส่งในรูปแบบ 
google drive โดยให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดาวน์
โหลดไฟล์ข้อมลูด้วยตนเอง              
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวช้ีวัด 2.5 
ร้อยละการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุ
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดทำรายงานสรุปผลการวเิคราะห์ช่องว่าง 
(GAP) 
2. ให้ความรู้เรื่องการจัดทำโครงการ การบรหิาร
โครงการ และการบริหารความเสีย่ง 
3. กำหนดมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนงาน 
4. จัดทำแผนกำกับ ติดตาม 

 

  

 

 

1. รายงานการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP)  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ หน้า 9  
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tiny
mce/KPI2564/KPI205/256401251.pdf 

2. คู่มือการบริหารโครงการ  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/ 
tinymce/KPI2564/KPI205/256401256.pdf 

3. คู่มือการบริหารความเสี่ยง  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tiny
mce/KPI2564/KPI205/256401255.pdf 

4. มาตรการการขับเคลื่อนงานไดแ้ก ่
- Regulate การกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานในการ
ประชุมประจำเดือนของกองฯ ทุกเดือน 
- Build capacity ให้ความรู้แก่ผูร้บัผิดชอบโครงการในการ
จัดทำโครงการและบริหารโครงการ 

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด 19 ระลอกใหม่ทำให้บาง
กิจกรรมไมส่ามารถดำเนินการได้
ตามแผน /แนวทางการแก้ปัญหาคือ
ปรับแผนการทำงานหรือวิธีการ
ทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด 19 

กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร ์

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401251.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401251.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401251.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401251.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401256.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401256.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401256.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401255.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401255.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401255.pdf
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5. แผนกำกับ ติดตาม หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tiny
mce/KPI2564/KPI205/256401253.pdf 

 

 
 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบและมอบผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดดำเนินการตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401253.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401253.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI2564/KPI205/256401253.pdf


ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อทราบ 
นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ แจ้งตาราง 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 

1/2564 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 ดำเนินการประชุมแล้ว 
2/2564 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

 

3/2564 วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 
 

4/2564 วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 *รอตรวจสอบอีกครั้ง* 
5/2564 วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 

6/2564 วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 
 

7/2564 วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 
 

8/2564 วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564   
9/2564 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564   
10/2564 วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564   
11/2564 วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564   
12/2564 วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564   

 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  นางสาวพรรณี  พันธ์เสือ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน แจ้งผลคะแนนการประเมิน 5. 

และ HWP จากคณะกรรมการทีไ่ดต้รวจประเมินกองฯ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้  
   1. 5 ส. คะแนนเต็ม 42 คะแนน กองฯ ได้คะแนน 36.50 คะแนน 
   2. HWP คะแนนเต็ม 42 คะแนน กองฯ ได้คะแนน 39.80 คะแนน 
ซึ ่งในส่วนของคะแนน 5 ส. จะดำเนินการยื ่นอุทธรณ์คะแนนต่อคณะกรรมการต่อไป และเรื ่องของกิจกรรม 
การมีชีวิตชีวา ที่ได้จัดการแข่งขันปิงปอง ซึ่งจะเหลือการแข่งขันปิงปองทั้งหมด 4 คู่ จะดำเนินการจัดแข่งขันให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ตามแผนที่กำหนดไว้ 
 
    มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ   
    
ปิดประชุม เวลา  15.30 น. 

นางสาวรดาธร  เชื้อทองดี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
    นางนงพะงา  ศิวานุวัฒน์  

                                                                                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
                                                                                                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


