
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหท้ี่ประชุมทราบ 

3.2 ความก้าวหน้าการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ 10 ตัวช้ีวัด กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564) 
 
 ตามหนังสือท่ี สธ 0937.05/82 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 ได้มีการปรับอนุมตัิกิจกรรมโครงการก้าวท้าใจ ซึ่งมีการปรับแผนในกิจกรรมดังต่อไปนี ้
กิจกรรมที่ 2.1 ปรับงบประมาณคงเหลือ จ านวน 6,675.- บาท โอนไปกิจกรรมที่ 5.3 
กิจกรรมที่ 2.2 ปรับงบประมาณคงเหลือ จ านวน 5,000.- บาท โอนไปกิจกรรมที่ 5.3 
กิจกรรมที่ 2.4 การปรับจ านวนครัง้การจัดประชุม จากแผนเดิม 20 ครั้ง เปลี่ยนเป็น 16 ครั้ง และงมีงบประมาณคงเหลือ 15,500.- บาท โอนไปกิจกรรมที่ 5.3 
เพิ่มกิจกรรมในโครงการก้าวท้าใจ โดยใช้เงินนอกงบประมาณ ในกิจกรรมที่ 5.1, 5.2, 5.3, 6 และ 7 

ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค 

/แนวทางการแก้ไข 
ผู้รับผิดชอบ/

ผู้รายงาน 
ตัวชี้วัด 1.19 ร้อยละของวัย
ท างานอายุ 25-59 ปี  
ที่มีการเตรียมการเพ่ือ 
ยามสูงอายุด้านสุขภาพ 
โดยการมีพฤติกรรมสุขภาพ 
ที่พึงประสงค์ 
 

การประชาสัมพันธ์ และเปิดตัว มหกรรมการ
ส่งเสริมการออกก าลังกายระดับชาติ  
“ก้าวท้าใจ Season  3” 

อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม
เชิญชวนประชาชนเข้าร่วม  
“ก้าวท้าใจ Season  3” 
 

ปัญหาอุปสรรค 
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ท าให้
ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
เปิดตัวไม่เป็นไปตาม
รูปแบบที่ก าหนด 
 
แนวทางการแก้ไข 
มีการปรับรูปแบบการ
ด าเนินงาน และ
ด าเนินการตามมาตรการ

 



ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค 

/แนวทางการแก้ไข 
ผู้รับผิดชอบ/

ผู้รายงาน 
ในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-
19) 

การบริหารงานลงทะเบียนและบริหารจัดการ
ข้อมูลส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ
ทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 

1. อยู่ระหว่างการบริหารงานลงทะเบียน
และบริหารจัดการข้อมูลส่งเสริมการ
ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพทางวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน
การด าเนินงานก้าวท้าใจ Season 3 

3. จ านวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ  
10 ล้านครอบครัวไทยออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ 5,676,156 บัญชี  

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 
23.50 น.) 

 

 

 

ปัญหาอุปสรรค 
มีประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมในช่วงเปิดตัว
กิจกรรมจ านวนมากท า
ให้ระบบการบริหาร
จัดการฐานข้อมูล
ส่งเสริมการออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพ และ
แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ 
Season 3 ไม่เสถียรใน
ช่วงแรก 
 
 
 
แนวทางการแก้ไข 
ปรับระบบการบริหาร
จัดการข้อมูลให้สามารถ
รองรับการเข้าใช้งาน

 



ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค 

/แนวทางการแก้ไข 
ผู้รับผิดชอบ/

ผู้รายงาน 
 

 
 

ได้มากข้ึน และมีช่องทาง
รับปัญหาระบบการ
บริหารจัดการฐานข้อมูล
ส่งเสริมการออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพ และ
แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ 
Season 3 

การพัฒนาองค์ความรู้การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) 

ได้สื่อองค์ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 

 

  

ตัวชี้วัด 1.38 จ านวนครัวเรือน
ที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้าน
ครอบครัวออกก าลังกาย  
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานลงทะเบียนและบริหารจัดการ
ข้อมูลส่งเสริม 
การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพทาง 
วิธีอิเล็กทรอนิกส์ 

1. อยู่ระหว่างการบริหารงานลงทะเบียนและ
บริหารจัดการข้อมูลส่งเสริมการออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 

2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน
การด าเนินงานก้าวท้าใจ Season 3 

3. จ านวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ  
10 ล้านครอบครัวไทยออกก าลังกาย 
เพ่ือสุขภาพ 5,676,156 บัญชี  

ปัญหาอุปสรรค 
มีประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมในช่วงเปิดตัว
กิจกรรมจ านวนมากท า
ให้ระบบการบริหาร
จัดการฐานข้อมูล
ส่งเสริมการออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพ และ
แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ 

 



ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค 

/แนวทางการแก้ไข 
ผู้รับผิดชอบ/

ผู้รายงาน 
 
 
 
 
 

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  
เวลา 23.50 น.) 

 
 

 

Season 3 ไม่เสถียรใน
ช่วงแรก 
 
แนวทางการแก้ไข 

ปรับระบบการบริหาร
จัดการข้อมูลให้สามารถ
รองรับการเข้าใช้งาน
ได้มากข้ึน และมีช่องทาง
รับปัญหาระบบการ
บริหารจัดการฐานข้อมูล
ส่งเสริมการออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพ และ
แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ 
Season 3 

การประชาสัมพันธ์ และเปิดตัว มหกรรมการ
ส่งเสริมการออกก าลังกายระดับชาติ  
“ก้าวท้าใจ Season  3” 

อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์  
จัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วม  
“ก้าวท้าใจ Season 3” 

ปัญหาอุปสรรค 
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ท าให้
ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม



ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค 

/แนวทางการแก้ไข 
ผู้รับผิดชอบ/

ผู้รายงาน 
เปิดตัวไม่เป็นไปตาม
รูปแบบที่ก าหนด 
 
แนวทางการแก้ไข 
มีการปรับรูปแบบการ
ด าเนินงาน และ
ด าเนินการตามมาตรการ
ในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-
19) 
 

การพัฒนาองค์ความรู้การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) 

ได้สื่อองค์ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ  
 

 

  

 


