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ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
ชื่อตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85) 

- ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (ร้อยละ 90) 
- ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า (ร้อยละ 20) 
- ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่พบสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม (ร้อยละ 90) 

หน่วยงานที่รับการประเมิน  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ 

คำนิยาม - เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
- การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็กอายุ 9, 18, 30, 
42 และ 60 เดือน ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กในพืน้ที่ (Type1: มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 : ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 
- พัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)และ ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
ตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ทั้งเด็กที่ต้อง
แนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กที่
สงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที (1B262 : เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน) 
- พัฒนาการสงสัยลา่ชา้ได้รับการติดตาม หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพฒันาการคร้ังแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน เฉพาะ
กลุ่มที่แนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แล้ว
ติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการคร้ังที่ 2 
- พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน 
ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและ
ได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำแล้วผลการประเมิน ผ่าน
ครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน(1B260) 
- เด็กพัฒนาการล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ไม่ผ่านครบ 5 
ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรกและครั้งที่ 2 (1B202, 1B212, 1B222, 
1B232, 1B242) 
- กิจกรรมทางกาย (การเล่น) หมายถึง กระบวนการกระตุ ้นให้สมองสร้างเซลล์
ประสาทและเส้นใยในช่วงปฐมวัย (แรกเกิด- 6 ปี) ด้วยกิจกรรมทางกาย(การเล่น) 
ทั้งการเคลื่อนไหว ศิลปะ ดนตรี จากการสัมผัสของจริงและประสบการณ์ตรง 
นำไปสู่พัฒนาการรอบด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม ภาษา สติปัญญา 
เกิดทักษะและเติบโตเป็นวัยทำงานที่มีศักยภาพสามารถนำพาประเทศไปสู่ประเทศ
ไทย 4.0 ตามยุทธศาสตร์ของประเทศในอนาคตต่อไป โดยการดำเนินงานโครงการ
ขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ประจำปี 2564 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล      ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตำบล และ 
PCU ของโรงพยาบาล นำข้อมูลบันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการ เช่น JHCIS, 
HOSxP PCU เป็นต้น และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างระบบฐานข้อมูล Health Data 
Center (HDC) 
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แหล่งข้อมูล สถานบริการสาธารณสุข 
รายการข้อมูลระดับขั้นความสำเร็จที่ 4:  
1.1 ร้อยละ 90 ของ

เด็ก 0 – 5 ปี ได้รับ
การคัดกรอง
พัฒนาการ  

 

รายการข้อมูล1   
A = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบทีไ่ด้รับการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่กำหนด  
รายการข้อมูล2   
B = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ 
 (Type1 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 ที่อาศยัอยู่ในเขต แต่ทะเบียน
บ้านอยูน่อกเขต) 
= สูตรคำนวณตัวชี้วัด =   A

B
× 100 

1.2 ร้อยละ 20 ของ
เด็ก 0 – 5 ปี มี
พัฒนาการสงสัย
ล่าช้า  

 

รายการข้อมูล1   
C = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลา่ชา้ (ตรวจคร้ัง
แรก) ที่ต้องแนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) 
รายการข้อมูล2   
D = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลา่ชา้ (ตรวจคร้ัง
แรก) ส่งต่อทันที (1B262 : เด็กที่พัฒนาการลา่ชา้/ความผิดปกติอย่างชัดเจน) 
รายการข้อมูล3   
A = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบทีไ่ด้รับการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่กำหนด 
สูตรคำนวณตวัชี้วัด =   C+D

A
× 100 

1.3 ร้อยละ 90 ของ
เด็ก 0 – 5 ปี ได้รับ
การติดตาม
พัฒนาการ  

 

รายการข้อมูล1   
E = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลา่ชา้ (ตรวจคร้ัง
แรก) ทั้งเด็กที่ต้องแนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน 
(1B261) แล้วติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2 
รายการข้อมูล2   
C = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลา่ชา้ (ตรวจคร้ัง
แรก) ที่ต้องแนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) 
สูตรคำนวณตวัชี้วัด =   E

C
× 100 

รายการข้อมูลระดับขั้นความสำเร็จที่ 5:  
รายการข้อมูล1   A = จำนวนเด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการโดย

ใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แลว้ผลการตรวจคัดกรอง 
ผ่านครบ 5 ดา้น ในการตรวจคดักรองพัฒนาการคร้ังแรก 

รายการข้อมูล2   a = จำนวนเด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการพบ
พัฒนาการสงสัยลา่ชา้และได้รับการติดตามกระตุ้นพฒันาการ และประเมินซำ้แล้วผล
การประเมิน ผา่นครบ 5 ดา้นภายใน 30 วัน 

รายการข้อมูล3   B = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมด ในช่วงเวลาที่กำหนด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (𝑨𝟗 + 𝒂𝟗) + (𝑨𝟏𝟖 + 𝒂𝟏𝟖) + (𝑨𝟑𝟎 + 𝒂𝟑𝟎) + (𝑨𝟒𝟐 + 𝒂𝟒𝟐) + (𝑨𝟔𝟎 + 𝒂𝟔𝟎)

𝐁
× 𝟏𝟎𝟎 

ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) 
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564) 
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เกณฑ์การประเมิน : 
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)  

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้
ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวช้ีวดั 
 

1 1. มีรายการข้อมลู (0.25) 
- มีการทบทวนสถานการณ์พัฒนาการ / กิจกรรมทางกาย 
(การเล่น) ของเด็กปฐมวัยระดับประเทศ ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
2. มีความรู้ (0.25) 
- มีข้อมูลความรู้/บทความวิชาการ ท่ีสนับสนุนความสำเร็จ
ของการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย โดยครอบคลุม
ประเด็นพัฒนาการเด็ก และกิจกรรมทางกาย (การเล่น) 
3. มีรายงานผลการวิเคราะห์ (0.5) 
 - มีรายงานการวิเคราะหส์ถานการณ์และปัจจยัที่มีผลต่อการ
ดำเนินงาน (GAP Analysis) ตามประเด็นข้อ 1 และ 2  

2 Advocacy/ Intervention  
มีการกำหนดมาตรการและประเดน็
ความรู้ที่ให้แก่ผูร้ับบริการ (C)/ผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี (S) เพื่อการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวช้ีวัด 
 

1 1. มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวช้ีวัดที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ PIRAB ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ในด้านกิจกรรมทางกาย (การเล่น) (0.35) 
2. มีประเด็นความรู้ที่ให้แก่ C/S เพื่อการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวช้ีวัด ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็กปฐมวยั ใน
ด้านกิจกรรมทางกาย (การเลน่) (0.35) 
3. มีเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการและประเด็น
ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในด้านกิจกรรม
ทางกาย (การเล่น) (0.30) 

3 Management and Governance 
- มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวช้ีวัด 
- มีผลการดำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ 

1 1. มีแผนการขับเคลื่อน (0.2 คะแนน) 
- มีแผนการดำเนินงานส่งเสรมิสุขภาพเด็กปฐมวยั ด้าน
กิจกรรมทางกาย (การเล่น) 
2. มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน (0.3 คะแนน) 
- มีผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการส่งเสรมิสุขภาพ
เด็กปฐมวัยด้านกิจกรรมทางกาย (การเล่น) ดังนี ้
2.1 เผยแพร่คู่มือผู้อำนวยการเล่น (play worker) เด็กไทย 
เล่นเปลี่ยนโลก และคู่มือเล่นเปลี่ยนโลก สำหรับสถานพฒันา
เด็กปฐมวัย ให้ศูนย์อนามัย 12 แห่ง และสถาบนัพฒันาสุข
ภาวะเขตเมือง (0.02 คะแนน) 
2.2 จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนมาตรการนโยบายเด็กไทย
เล่นเปลี่ยนโลกด้วยระบบ VDO Conference จำนวน 1 ครั้ง 
(0.02 คะแนน) 
2.3 จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนต้นแบบสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย “เล่นเปลี่ยนโลก” ในระดับเขตสุขภาพ จำนวน    
1 คร้ัง (0.02 คะแนน) 
2.4 จัดประชุมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเลน่
เปลี่ยนโลก จำนวน 1 ครั้ง (0.02 คะแนน) 
2.5 จัดงานมหกรรมขับเคลื่อนต้นแบบสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยและชุมชน “เลน่เปลีย่นโลก” จำนวน 1 ครั้ง  
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(0.02 คะแนน) 
2.6 จัดทำระบบการสอนทักษะผู้อำนวยการเล่น (play 
worker) ทางออนไลน์กรมอนามัย จำนวน 1 ระบบ 
(0.02 คะแนน)   
2.7 เกิดผู้อำนวยการเล่น (play worker) ในภาพรวมเขต 
สุขภาพที่ 1-12 จำนวน 500 คน (0.18 คะแนน)  

รายการ 
ค่าคะแนนเทียบกบัค่าเป้าหมาย 

0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 
จำนวนผู้อำนวยการเลน่ 
(play worker) (คน) 

400 450 500 550 600 

 
3. มีรายงานการติดตามการดำเนนิงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองฯ 
ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันท่ี 10 
ของเดือนถัดไป (0.5 คะแนน) 

4 Output ผลผลิต 
มีผลการดำเนินงานตามแผนและ
มาตรการที่กำหนด 
- คัดกรอง 

คะแนน 0.04 0.08 0.12 0.16 0.2 
ร้อยละ 86 88 90 92 94 

- สงสัยล่าช้า 
คะแนน 0.04 0.08 0.12 0.16 0.2 
ร้อยละ 16 18 20 22 24 

- ติดตามได ้
คะแนน 0.04 0.08 0.12 0.16 0.2 
ร้อยละ 86 88 90 92 94 

 

1 1. มีจำนวนผลผลติครบตามจำนวนมาตรการที่กำหนด 
(0.6คะแนน) 

1.1 ร้อยละ 90 ของเด็ก 0 – 5 ปี ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ (0.2 คะแนน) 

1.2 ร้อยละ 20 ของเด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
(0.2 คะแนน) 

1.3 ร้อยละ 90 ของเด็ก 0 – 5 ปี ได้รับการตดิตาม
พัฒนาการ (0.2 คะแนน) 

2. มีจำนวนผลผลติครบตามที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อน
ในแต่ละพื้นท่ี (0.4 คะแนน) 

5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวช้ีวัด 
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละ 81 83 85 87 89 

 

1 มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตามระยะเวลา            
(1 คะแนน) 
- ร้อยละของเด็กปฐมวยั มีพัฒนาการสมวยั  

 คะแนนรวม 5  
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รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564) 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้
ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวช้ีวดั 
 

1 1. มีรายการข้อมลู (0.25) 
- มีการทบทวนสถานการณ์พัฒนาการ / กิจกรรมทางกาย 
(การเล่น) ของเด็กปฐมวัยระดับประเทศ ย้อนหลัง 3 ปี  
ทั้งเชิงปริมาณและคณุภาพ 
2. มีความรู้ (0.25) 
- มีข้อมูลความรู้/บทความวิชาการ ท่ีสนับสนุนความสำเร็จ
ของการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย โดยครอบคลุม
ประเด็นพัฒนาการเด็ก และกิจกรรมทางกาย (การเล่น) 
3. มีรายงานผลการวิเคราะห์ (0.5) 
 - มีรายงานการวิเคราะหส์ถานการณ์และปัจจยัที่มีผลต่อการ
ดำเนินงาน (GAP Analysis) ตามประเด็นข้อ 1 และ 2  

2 Advocacy/ Intervention  
มีการกำหนดมาตรการและประเดน็
ความรู้ที่ให้แก่ผูร้ับบริการ (C)/ผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี (S) เพื่อการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวช้ีวัด 
 

1 1. มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวช้ีวัดที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ PIRAB ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ในด้านกิจกรรมทางกาย (การเล่น) (0.35) 
2. มีประเด็นความรู้ที่ให้แก่ C/S เพื่อการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวช้ีวัด ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็กปฐมวยั ใน
ด้านกิจกรรมทางกาย (การเลน่) (0.35) 
3. มีเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการและประเด็น
ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในด้านกิจกรรม
ทางกาย (การเล่น) (0.30) 

3 Management and Governance 
- มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวช้ีวัด 
- มีผลการดำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ 

1 1. มีแผนการขับเคลื่อน (0.2 คะแนน) 
- มีแผนการดำเนินงานส่งเสรมิสุขภาพเด็กปฐมวยั ด้าน
กิจกรรมทางกาย (การเล่น) 
2. มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน (0.3 คะแนน) 
- มีผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการส่งเสรมิสุขภาพ
เด็กปฐมวัยด้านกิจกรรมทางกาย (การเล่น) ดังนี ้
2.1 ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเสริมพลังขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ
เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก จำนวน 5 คร้ัง (0.05 คะแนน) 
2.2 จัดประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่น
เปลี่ยนโลกด้วยระบบ VDO Conference จำนวน 2 คร้ัง 
(0.05 คะแนน) 
2.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารขับเคลื่อนพื้นที่ตน้แบบ  
เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ปี 2564 
จำนวน 1 ครั้ง (0.05 คะแนน)  
2.4 เกิดพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเลน่เปลี่ยนโลก ในภาพรวมเขต
สุขภาพที่ 1-12 จำนวน 300 แห่ง (0.15 คะแนน) 

รายการ 
ค่าคะแนนเทียบกบัค่าเป้าหมาย 

0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 
จำนวนพื้นที่ต้นแบบเดก็ไทย
เล่นเปลีย่นโลก (แห่ง) 

200 250 300 350 400 
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3. มีรายงานการติดตามการดำเนนิงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองฯ 
ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันท่ี 10 
ของเดือนถัดไป (0.5 คะแนน) 

4 Output ผลผลิต 
มีผลการดำเนินงานตามแผนและ
มาตรการที่กำหนด 
- คัดกรอง 

คะแนน 0.04 0.08 0.12 0.16 0.2 
ร้อยละ 86 88 90 92 94 

- สงสัยล่าช้า 
คะแนน 0.04 0.08 0.12 0.16 0.2 
ร้อยละ 16 18 20 22 24 

- ติดตามได ้
คะแนน 0.04 0.08 0.12 0.16 0.2 
ร้อยละ 86 88 90 92 94 

 

1 1. มีจำนวนผลผลติครบตามจำนวนมาตรการที่กำหนด 
(0.6คะแนน) 

1.1 ร้อยละ 90 ของเด็ก 0 – 5 ปี ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ (0.2 คะแนน) 

1.2 ร้อยละ 20 ของเด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
(0.2 คะแนน) 

1.3 ร้อยละ 90 ของเด็ก 0 – 5 ปี ได้รับการตดิตาม
พัฒนาการ (0.2 คะแนน) 

2. มีจำนวนผลผลติครบตามที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อน
ในแต่ละพื้นท่ี (0.4 คะแนน) 

5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวช้ีวัด 
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละ 81 83 85 87 89 

 

1 มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตามระยะเวลา            
(1 คะแนน) 
- ร้อยละของเด็กปฐมวยั มีพัฒนาการสมวยั  

 คะแนนรวม 5   
เอกสารสนับสนุน :  คู่มือ, งานวิจัย, เอกสารทางวชิาการ ที่เก่ียวข้อง 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน(เจ้าภาพตัวชี้วัด) 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปงีบประมาณ พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวยั ร้อยละ 80.7 87.1 88.0 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1) นางทับทิม  ศรีวิไล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการตำแหน่งนักวิชาการ    
สาธารณสุชชำนาญการพิเศษ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพโทรศัพท์ 0 2590 4592 
2) นายวัชรินทร์  แสงสัมฤทธ์ิผล  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หน่วยงาน  
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ โทรศัพท์ 0 2590 4592 E-mail: watto24@hotmail.co.th 

ผู้รายงานตัวชี้วัด 
 

นางสาวปทุมรัตน์  สามารถ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตัิการ 
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ โทรศัพท์ 0 2590 4592 

 


