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ผู้มาประชุม 
 1. นายอุดม  อัศวุตมางกุร  ผู้อ านวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ (ประธาน) 

2. นางนงพะงา  ศิวานุวัฒน์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
 3. นางทับทิม  ศรีวิไล   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
       รก.นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

4. นางสาวพรรณี พันธ์เสือ    เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
5. นางสาวพัทธ์ธีรา พระราช   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
6. นางสาวธวลัรัตน ์ ใหม่รัตนไชยชาญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
7. นางสาวขนิษฐา ระโหฐาน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
8. นายชัยรัชต ์  จันทร์ตรี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
9. นางสาวภิมณณัฏฐ ์ พงษ์เกษตรการ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
10. นางสาวสุธาภรณ์ ถาวรบูรณทรัพย์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11. นางสาวปิยะนุช ฤทธิ์ชารี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12. นางสาวณิชา คงทวีศักดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
13. นางสาวศิรินญา วัลภา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
14. นายสันสนะ  ณรงค์อินทร์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
15. นายฤทธิรงค์ โพธิ์กลางดอน  พนักงานธุรการ ส3 
16. นางสาวรดาธร เชื้อทองดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
17. นายธวชัชัย  ทองบ่อ   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 18. นายพิเชษฐ์  นกบิน   ผู้รับจ้างขับรถและด้านคลังพัสดุ  
 19. นายณัฐพงษ์  อินต๊ะปัญญา  ผู้รับจ้างขับรถยนต์และด้านทะเบียนรถยนต์ 

20. นายพงษ์พันธ์  สมบูรณ์ทรัพย์  ผู้รับจ้างขับรถยนต์ 
21. นางสาวกนกวรรณ ดอกไม้   นักวิชาการสาธารณสุข  

 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น/ลาพักผ่อน/ ลาป่วย/ลาศึกษาต่อ/ลาคลอดบุตร) 
 1. นายชลพันธ ์  ปิยถาวรอนันต์  รองผู้อ านวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
 2. นางนภัสบงกช ศุภะพิชน์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  

3. นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
 4. นายวัชรินทร ์  แสงสัมฤทธิ์ผล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

5. นางสาวณัฐนันท์   นวลมีศรี  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
6. นางณัฏฐกา  กิจสมมารถ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
7. นายวสันต ์  อุนานันท์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
8. นางสาวสมฤทัย พลยุทธ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
9. นางสาวปทุมรัตน์ สามารถ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
10. นางสาวพรรณี ทับธานี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11. นายอภิรติ  ชัยวิจิตร   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12. นางสาวณัฐณันท์ แซมเพชร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
13. นางสาวขวัญจิรา นัดประสิทธิ์  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
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14. นายธวชัชัย  แคใหญ่   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  
15. นายเศวต  เซี่ยงลี่   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
16. นางรุ่งนภา  บุญปู่   พนักงานธุรการ ส3  
17. นางสาวจิรัญชญา พารอด   พนักงานธุรการ ส3 
18. นางสาวชญาภา แตงจั่น    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
19. นางสาวกรรณิกา แก่นสาร   เจ้าพนักงานธุรการ 
20. นางสาวบุษยา ภูฆัง   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
21. นายชวพล  หัชลีฬหา  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
22. นางสาวรุ่งนภา ดุงสูงเนิน  นักจัดการงานทั่วไป 
23. นายรังสิต  ศรีพรหม  นักจัดการงานทั่วไป 
24. นางสาวอัญชล ี จุฑานนท์   ธุรการ 
25. นายสมภพ  จันทะดวง  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  
26. นางสาวนูรอารีนี บูงอ   นักจัดการงานทั่วไป 
27. นางสาวนฤมล กิ่งแล   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  
28. นางสาววชัราภรณ์ เถาว์แล   นักวิชาการสาธารณสุข 
29. นายกิตติพงษ์ ภัสสร   นักวิชาการสาธารณสุข  
30. นางสาวศิรประภา กิจนิเทศ   ผู้ช่วยนักวิจัย 

 

เริ่มประชุม เวลา  13.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   นายอุดม อัศวุตมางกุร ผู้อ านวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ประธาน  
การประชุมฯ แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมน าประเด็นเรื่องการปฏิบัติตัวในช่วงการระบาดของโควิด – 19 ไปแจ้งต่อกลุ่ม
งาน โดยกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการแจ้งในไลน์กลุ่มกองฯ แล้ว ซึ่งให้ทุกคนอ่านทบทวนและปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ทั้งนีก้รมอนามัยขอให้บุคลากรด าเนินการเพ่ือป้องกันตนเอง ครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน เพราะฉะนั้นก่อนมา
ท างานทุกคนต้องประเมินในระบบไทยเซฟไทยทุกวัน ภายหลังจากการประเมินแล้วหากพบว่าตนเองมีความเสี่ยงสูง
ให้รายงานผู้อ านวยการส านัก/กอง ผ่านหัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้ากลุ่มอ านวยการจะด าเนินการแจ้งเรื่องไปยังกองการ
เจ้าหน้าที่เพ่ือขอชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 หรือ ชุด Antigen Test Kit มาให้บุคลากรที่มีความเสี่ยงสูงฯ  
ใช้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งถ้าตรวจแล้วปรากฏว่าติดเชื้อโควิด-19 ต้องเข้ากระบวนการไม่ว่าจะเป็น Home 
Isolation หรือโรงบาลสนามของสสม.ต่อไป และประธานฯ มีเรื่องแจ้งเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. ในกรณีที่มาปฏิบัติงานคนที่ไม่ได้มีความเสี่ยงสูง ให้ท าความสะอาดโต๊ะท างาน อุปกรณ์  
ที่ใช้ปฏิบัติงาน ต้องดูแลความสะอาดส่วนตัว แต่โดยส่วนรวมทางกลุ่มอ านวยการรับผิดชอบดูแลเรื่องการท าความ
สะอาดลูกบิด ห้องน้ า ที่จับห้องน้ า ลิฟท์ ที่เป็นจุดสัมผัสร่วมทีม่ีความเสี่ยงเสี่ยง รวมถึงจัดเตรียมแอลกอฮอล์ เจลล้าง
มือให้มีเพียงพอ ให้สวมหน้ากาก ปิดปาก ปิดจมูกตลอดเวลา ล้างมือ เว้นระยะห่าง และห้ามรับประทานอาหาร
ร่วมกัน งดเว้นการสังสรรค์ หรือกิจกรรมทางศาสนา  
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   2. กรมอนามัยมีการจัดโครงสร้างหน่วยงานระดับกองใหม่ของกรมอนามัย จ านวน 2 กอง 
คือ 
   2.1 กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพกรมอนามัย เดิมเป็นกลุ่มงานสังกัด 
ส านักผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากว่าแผนปฏิบัติรูปประเทศด้านสาธารณสุข ประเด็นที่ 8 หากไม่สร้างความรอบรู้สุขภาพ
ให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย ประเทศจะเดินไม่ได้ด้านสาธารณสุข จะไม่มีความมั่นคง เพราะฉะนั้นจึงให้ความส าคัญ  
ในการจัดตั้ง “กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพกรมอนามัย”  
   2.2 กองกฎหมายกรมอนามัย เดิมกรมอนามัยมีพรบ. ฉบับเดียว คือ พรบ.การสาธารณสุข 
ปี พ.ศ. 2535 ส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องขยะ อากาศ น้ า อาหาร ซึ่งขณะนี้มีพรบ.เพ่ิม 2 ฉบับ เกี่ยวกับเรื่องส่งเสริม
สุขภาพ คือ 1. พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น  และ 2. พรบ.ผลิตภัณฑ์นม เพราะฉะนั้นจึงเห็นควร
ให้มีการยกระดับกลุ่มกฎหมายสาธารณสุข โดยให้ยกระดับเป็น “กองกฎหมาย” กรมอนามัย  
   3. การขับเคลื่อนโคงการก้าวท้าใจ แจ้งเพ่ือทราบกันด้วยว่าเรามีสมาคมก้าวท้าใจ สมาคม
ก้าวท้าใจซึ่งมีท่านอธิบดีกรมอนามัยเป็นนายกสมาคม และรองอธิบดีกรมอนามัย นายบัญชา ค้าของ เป็นอุปนายก  
มีผู้อ านวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ เป็นเลขาสมาคม มีที่ปรึกษา 2 ท่าน คือรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข นายสาธิต ปิตุเตชะ และนายสมศักดิ์ พะเนียงทอง คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข มีเครื่องมือใช้ไอทีในการเชื่อมการเข้าถึง Season 3 จะจบในวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ซึ่งได้งบประมาณ
Live Streaming 2 ครั้ง วันที่ 20 สิงหาคม 2564 จะมีน้องเทนนิสจะร่วม Live Streaming และได้มีการจัดท า
เสื้อตอนนี้เราก าลังจะท าเสื้อ Audition ใหมเ่ป็น Special Audition Promoted ถ้าสังเกตดู บุคลากรสาธารณสุขใช้
เสื้อสีเขียวค่อนข้างเยอะ เวลาไปประชุม ไปสถานประกอบการ ไปประชุมกับจังหวัด เป็น Health Model แสดง
สัญลักษณ์ด้วย  
   4. Comprehensive covid-19 response (CCR) คือ การจัดให้มี ทีม Comprehensive 
covid-19 response ที่ลงไปในพ้ืนที่ที่คาดว่ามีปัญหาแล้วกลุ่มเปาะบางเข้าไม่ถึง เพ่ือตรวจหาโรคโควิด-19 และฉีด
วัคซีนถึงที่บ้านในส่วนที่เข้าไม่ถึง เป็นการเติมเต็มระบบสาธารณสุขของกทม.  
  นาย อุดม  อัศวุ ตมา งกุ ร  ผู้ อ า น วยการกองกิ จกร รมทางกาย เ พ่ื อสุ ขภ าพ  ประธ าน  
การประชุมฯ มอบของที่ระลึกให้กับนายชัยรัชต์ จันทร์ตรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เนื่องจากจะโอนไป
ปฏิบัติงานที่สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ  
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2564 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 

  รับรองรายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ครั้งที่ 10/2564  
 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  
 
   มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 งบประมาณกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   นางสาวพรรณี  พันธ์เสือ เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน เรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของกองฯ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564 การเบิกจ่ายตามแผนงานโครงการ 
   1. ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ (ค่าพตส., แพทย์ไม่ท าเวช., ค่าเช่าบ้าน) เบิกจ่ายได้ร้อยละ 
74.66% 
   2. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรหน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 88.27% 
   3. โครงการก้าวท้าใจ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 69.06% 
   4. โครงการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 – 2573 เบิกจ่าย
ได้ร้อยละ 72.57% 
   5. โครงการกระโดดโลดเต้น เล่นเปลี่ยนร่าง…วิถีชีวิตใหม่ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 54.64% 
   6. โครงการ Thai Child Strong : New Normal เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.08% 
   7. โครงการขับเคลื่อนนโยบาย เด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก เบิกจ่ายได้ร้อยละ 94.76% 
   8. โครงการพัฒนาองค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพด้านการบริหารสมองด้วยการบริหารกายฯ 
เบิกจ่ายได้ร้อยละ 69.13% 
   9. โครงการพัฒนาการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนฯ เบิกจ่ายได้  
ร้อยละ 99.63% 
   10. โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างความตระหนักการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ 
เบิกจ่ายได้ 100%  
   รวมส าหรับงบด าเนินงานในภาพรวมของกองฯ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564 คือ เบิกจ่าย 
คิดเป็นร้อยละ 72.90% ส าหรับงบลงทุน 2 รายการ คือ ลู่วิ่งไฟฟ้าและปรับปรุงห้องออกก าลังกาย (ฟิตเนส) 
เบิกจ่ายได้ 100% ในภาพรวมของกองฯ งบประมาณทั้งสิ้น 18,574,604.70 บาท เบิกจ่ายได้ทั้งหมด 
13,753,630.46 บาท คิดเป็นภาพรวมทั้งกองฯ ทั้งงบด าเนินงานและงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 74.05%  
ซึ่งรายละเอียดการติดตามและโครงการผู้อ านวยการได้ติดตามเร่งรัดและให้ใช้จ่ายเงินในคณะกรรมการบริหารกองฯ 
เรียบร้อยแล้ว  
   ประธานฯ ได้ชื่นชมว่าในปีนี้โดยรวมถือว่าท าได้ตามเป้าหมาย ในส่วนประเด็นโครงการ 
Thai Child Strong : New Normal สรุปว่าสามารถให้คืนเงินได้ หาก confirm ได้ให้ด าเนินการตามนั้น และใน
ประเด็นของการคืนเงินที่เหลือใช้เข้าบริหารจัดการหน่วยงานต้องไม่เกิน 30%   
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   มติที่ประชุม 1. มอบนางนงพะงา ศิวานุวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
พิเศษ ประสานนางณัฐกา กิจสมมารถ นักวิ เคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ว่าให้ เหลือ ได้ เท่าไร  
ซึ่งขณะนี้มีโครงการก้าวท้าใจคืนเงินจ านวน 23,000 บาท โครงการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย  
พ.ศ. 2561 – 2573 คืนเงินจ านวน 30,000 บาท และโครงการกระโดดโลดเต้น เล่นเปลี่ยนร่าง…วิถีชีวิตใหม่  
คืนเงินจ านวน 50,000 บาท ถ้าเกิดคืนแล้วยังไม่เกิน 30%  
     2. มอบให้นางพรรณี พันธ์เสือ ประสานผู้รับเหมาว่าต้องท าอะไรบ้าง 
และต้องท าให้ทัน ได้ข้อสรุปอย่างไรให้แจ้งผู้อ านวยการกองฯ ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 
 

3.2  ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 10 ตัวชี้วัด 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจ าเดือนมิถุนายน) ได้แก่ 

3.2.1 นโยบายส าคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย 5 ตัวชี้วัด 
   นางสาวรดาธร  เชื้อทองดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส าหรับการติดตาความก้าวหน้า
ตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวของกองฯ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 ตามที่ได้แจ้งหนังสือเวียนไปยังผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
ในการส่งรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดได้ส่งรายงานผล 
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดให้ครบทุกตัวชี้วัดเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงจะเป็นการรายงานครั้งสุดท้ายของรอบ 5 เดือนหลัง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแจ้งผลคะแนนระดับ 4 และระดับ 5 ก่อนและหลังอุทธรณ์ รอบ 5 เดือน
แรกได้แจ้งผลทางกลุ่มไลน์กองฯ เรียบร้อยแล้ว และทางเจ้าภาพจะน าคะแนนดังกล่าวไปคิดรวมกับคะแนนรอบ 5 
เดือนหลังด้วย 
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3.2  ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 10 ตัวชี้วัด 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจ าเดือนกรกฎาคม) ได้แก่ 

3.2.1 นโยบายส าคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย 5 ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวชี้วัด 1.7 ร้อยละของเด็ก
อายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วง
อายุท่ีก าหนดมีพัฒนา 
การสมวัย 
 
 
 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อเพื่อ
สร้างความรอบรู้ดา้นการเล่นส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
 
 

ตามที่แผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อเพื่อสร้างความ
รอบรู้ด้านการเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย ก าหนดจัดประชุมในเดือน
มิถุนายน 2564 นั้น แต่เนื่องด้วยผู้เข้าร่วมประชุม ภาคีเครือข่าย
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด้านส่งเสริมการเล่นและผู้ เ ช่ียวชาญ 
ที่เกี่ยวข้องติดภารกิจการด าเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคโควิด 19 ไม่สะดวกในการจัดประชุมในเดือนดั งกล่าว  
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพจึงได้ปรับแผนการจัดประชุมไป
เป็นเดือนกรกฎาคม 2564 โดยได้จัดการประชุม ในวันที่ 20 
กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกอง
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ช้ัน 7 กรมอนามัย  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ  
https://tinyurl.com/ynu3p7ae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี
กิจกรรมทางกายแม่และ
เด็ก 

https://tinyurl.com/ynu3p7ae
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
ตัวชี้วัด 1.7 ร้อยละของเด็ก
อายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วง
อายุท่ีก าหนดมีพัฒนา 
การสมวัย 
 
 
 
 

จัดประชุมติดตามการขับเคลื่อน
นโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกด้วย
ระบบ VDO Conference 
 

ตามทีแ่ผนการจัดประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทย
เล่นเปลี่ยนโลกด้วยระบบ VDO Conference ได้ก าหนดจดั
ประชุม 2 ครั้ง คือ จัดประชุมเดือนเมษายน 2564 จ านวน 1 ครั้ง
และจัดประชุมเดือนสิงหาคม 2564 จ านวน 1 ครั้ง นั้น  
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพได้จัดประชุมดังกลา่วไปแล้ว            
ในเดือนเมษายน 2564 ไปแล้ว และได้ก าหนดจัดประชุม ครั้งท่ี 2 
ในวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสขุภาพ อาคาร 7 ช้ัน 7 กรม
อนามัย เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ หน้าที่ 2  
https://tinyurl.com/ynu3p7ae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี
กิจกรรมทางกายแม่และ
เด็ก 

 
 

https://tinyurl.com/ynu3p7ae
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
ตัวชี้วัด 1.17  
จ านวนโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ (Plus HL) 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้านการ
ส่ ง เสริ มกิ จกรรมทางกาย 
เ พื่ อ ก า ร จั ด ก า ร โ ร ค อ้ ว น 
ในเด็กไทยยุควิถีชีวิตใหม่อย่าง
ยั่งยืน 

 

กรมอนามัย ได้อนุมัติให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายเพื่อการจัดการ โรคอ้วน ในเด็กไทยยุควิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน ในรูปแบบ
เสมือนจริง (Virtual meeting) ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 
ณ ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ช้ัน 1 กรมอนามัย  ซึ่งมีพิธีมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติครู บุคลากรสาธารณสุข โรงเรียนและหน่วยงานเครือข่าย  
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรรอบรู้ สุขภาพ (Health Literate Organization: HLO)  
ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี และองค์กรที่มี
วิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน 
แข็งแรง IQ EQ ดี ปีงบประมาณ 2564 จ านวนรวมทั้งสิ้น 97 แห่ง 
      ซึ่งขณะนี้ การด าเนินงานอยู่ระหว่างด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญหน่วยงานเครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอก เข้าร่วมการประชุมและรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ รายละเอียด
ตามหลักฐานที่แนบ ดังนี้ 

1) หลักฐานการขออนุมัติจัดประชุมและใช้งบประมาณในโครงการ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/2wf52jdc 

 

 

 
 
 
 

 ดร.นภสับงกช ศุภะพิชน์/
น.ส.ศิรินญา วัลภา 

https://tinyurl.com/2wf52jdc
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
ตัวชี้วัด 1.17  
จ านวนโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ (Plus HL) 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้านการ
ส่ ง เสริ มกิ จกรรมทางกาย 
เ พื่ อ ก า ร จั ด ก า ร โ ร ค อ้ ว น 
ในเด็กไทยยุควิถีชีวิตใหม่อย่าง
ยั่งยืน (ต่อ) 

 

 2) หลักฐานการเชิญหน่วยงานเครือข่ายกรมอนามัย ทั้งภายในและภายนอก 
สังกัดกรมอนามัย เข้าร่วมการประชุมฯและรับรางวัลเกียรติคุณ ในการ
ประชุมฯ ดังกล่าว  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/62menr8p 
 
 

 

 

 

หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/mba4mbfd 
 

 

 

 

 

 ดร.นภสับงกช ศุภะพิชน์/
น.ส.ศิรินญา วัลภา 

https://tinyurl.com/62menr8p
https://tinyurl.com/mba4mbfd
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
ตัวชี้วัด 1.17  
จ านวนโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ (Plus HL) 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้านการ
ส่ ง เสริ มกิ จกรรมทางกาย 
เ พื่ อ ก า ร จั ด ก า ร โ ร ค อ้ ว น 
ในเด็กไทยยุควิถีชีวิตใหม่อย่าง
ยั่งยืน (ต่อ) 

 

 หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/v2stmemk 
 
 

 

 

 

3) ก าหนดการจัดประชุมฯ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/y3tc794n 

 

 

 

 

  

 ดร.นภสับงกช ศุภะพิชน์/
น.ส.ศิรินญา วัลภา 

 
 

https://tinyurl.com/v2stmemk
https://tinyurl.com/y3tc794n
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
ตัวชี้วัด 1.17  
จ านวนโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ (Plus HL) 

2. จัดท าสื่อมัลติมีเดียและการจัดการ
ความรู้ การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
วัยเรียนและวัยรุ่น 
 
 
 
 
 
 
 

       ผลการด า เนินงานจัดท าสื่ อมัลติมี เดี ยและการจัดการความรู้   
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น จ านวน 6 รูปแบบ ดังนี ้

1) หนังสือ รายงานการวิจัยส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น  
ออกแบบ จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 

(1) รายงานการวิจัยผลฉับพลันของการออกก าลังกาย
แบบจิงโจ้กระโดดที่มีต่อการหลั่งโกรทฮอร์โมนในเดก็
สมส่วนและอ้วน ชายและหญิง 

 

 

                                 

 

แหล่งที่มา : https://dopah.anamai.moph.go.th/th/chopachipagame  

(2) รายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดความฉลาดทางการเคลื่อนไหว 
 

 

                                  

 

แหล่งที่มา : https://dopah.anamai.moph.go.th/th/chopachipagame  

 ดร.นภสับงกช ศุภะพิชน์/
น.ส.ศิรินญา วัลภา 

https://dopah.anamai.moph.go.th/th/chopachipagame
https://dopah.anamai.moph.go.th/th/chopachipagame
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
ตัวชี้วัด 1.17  
จ านวนโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ (Plus HL) 

2. จัดท าสื่อมัลติมีเดียและการจัดการ
ความรู้ การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
วัยเรียนและวัยรุ่น (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

(3)   กรอบแนวทางการสื่อสารรณรงค์การส่งเสริมกิจกรรมทาง
กาย 

 

 

 

 

แหล่งที่มา : https://dopah.anamai.moph.go.th/th/chopachipagame 
 

     2) โปสเตอร์ การส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น  
ออกแบบ จ านวน 1 เรื่อง และจัดพิมพ์ จ านวน 300 ใบ  

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา : https://dopah.anamai.moph.go.th/th/chopachipagame 

 ดร.นภสับงกช ศุภะพิชน์/
น.ส.ศิรินญา วัลภา 

https://dopah.anamai.moph.go.th/th/chopachipagame
https://dopah.anamai.moph.go.th/th/chopachipagame
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
ตัวชี้วัด 1.17  
จ านวนโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ (Plus HL) 

2. จัดท าสื่อมัลติมีเดียและการจัดการ
ความรู้ การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
วัยเรียนและวัยรุ่น (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

     3) แผ่นพับ การส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น  
ออกแบบ จ านวน 1 เรื่อง และจัดพิมพ์ จ านวน 300 ใบ   

 

 

 

 

แหล่งที่มา : https://dopah.anamai.moph.go.th/th/chopachipagame 

    4) คู่มือการสมัครขอรับรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศและองค์กร
รอบรู้สุขภาพ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือเด็กไทย สูง สมส่วน 
แข็งแรง  IQ EQ ดี  ได้จัดพิมพ์ จ านวน 200 เล่ม 
 

 

 

 

 

  แหล่งที่มา : https://dopah.anamai.moph.go.th/th/chopachipagame  

 ดร.นภสับงกช ศุภะพิชน์/
น.ส.ศิรินญา วัลภา 

https://dopah.anamai.moph.go.th/th/chopachipagame
https://dopah.anamai.moph.go.th/th/chopachipagame
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
ตัวชี้วัด 1.17  
จ านวนโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ (Plus HL) 

2. จัดท าสื่อมัลติมีเดียและการจัดการ
ความรู้ การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
วัยเรียนและวัยรุ่น (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

     5) Backdrop การส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น  
ออกแบบ จ านวน 2 เรื่อง  

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา : https://dopah.anamai.moph.go.th/th/chopachipagame  
      

6) ออกแบบ Roll up การส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 
ออกแบบ จ านวน 1 เรื่อง 

 

 

 

 

แหล่งที่มา : https://dopah.anamai.moph.go.th/th/chopachipagame   

 ดร.นภสับงกช ศุภะพิชน์/
น.ส.ศิรินญา วัลภา 

https://dopah.anamai.moph.go.th/th/chopachipagame
https://dopah.anamai.moph.go.th/th/chopachipagame
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
ตัวชี้วัด 1.17  
จ านวนโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ (Plus HL) 

3. จัดท าคูม่ือส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 

 

 

 

 

 

การจัดท าคู่มือส่งเสริมกิจกรรมทางกายภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี ้

1) คู่มือสมัครขอรับรางวัลการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตาม
พระราชด าริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

2) คู่มือสมัครขอรับรางวัลการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสามเณรในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร ตามพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

 
            

 

 

 

 

  แหลง่ที่มา : https://dopah.anamai.moph.go.th/th/chopachipagame 

  

 ดร.นภสับงกช ศุภะพิชน์/
น.ส.ศิรินญา วัลภา 

 

https://dopah.anamai.moph.go.th/th/chopachipagame


 

 
 

- 16 - 
 

ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
ตัวชี้วัด 1.17  
จ านวนโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ (Plus HL) 

3. จัดท าคูม่ือส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถ่ินทุรกันดาร (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา : https://dopah.anamai.moph.go.th/th/chopachipagame 

  

 

 

 

 

 

 

 ดร.นภสับงกช ศุภะพิชน์/
น.ส.ศิรินญา วัลภา 

 

https://dopah.anamai.moph.go.th/th/chopachipagame


 

 
 

- 17 - 
 
ตามหนังสือที่ สธ 0937.05/82 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ได้มีการปรับอนุมัติกิจกรรมโครงการก้าวท้าใจ ซึ่งมีการปรับแผนในกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
กิจกรรมที่ 2.1 ปรับงบประมาณคงเหลือ จ านวน 6,675.- บาท โอนไปกิจกรรมที ่5.3 
กิจกรรมที่ 2.2 ปรับงบประมาณคงเหลือ จ านวน 5,000.- บาท โอนไปกิจกรรมที่ 5.3 
กิจกรรมที่ 2.4 การปรับจ านวนครั้งการจัดประชุม จากแผนเดิม 20 ครั้ง เปลี่ยนเป็น 16 ครั้ง และงมีงบประมาณคงเหลือ 15,500.- บาท โอนไปกิจกรรมที่ 5.3 
เพิ่มกิจกรรมในโครงการก้าวท้าใจ โดยใชเ้งินนอกงบประมาณ ในกิจกรรมที่ 5.1, 5.2, 5.3, 6 และ 7 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/2ua539z2 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวชี้วัด 1.19 ร้อยละของวัย
ท างานอายุ 25-59 ปี  
ที่มีการเตรียมการ 
เพ่ือยามสูงอาย ุ
ด้านสุขภาพโดยการมี
พฤติกรรมสขุภาพที่พึง
ประสงค์ 
 

การประชาสัมพันธ์ และเปิดตัว มหกรรม
การส่งเสริมการออกก าลังกายระดบัชาติ  
“ก้าวท้าใจ Season  3” 

อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์จัดกจิกรรมเชิญชวน
ประชาชนเข้าร่วม “ก้าวท้าใจ Season  3” 

ปัญหาอุปสรรค 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสั
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ท าใหด้ าเนินการ
ประชาสมัพันธ์กิจกรรมเปิดตัวไม่เป็นไปตามรูปแบบท่ี
ก าหนด 
 

แนวทางการแกไ้ข 
มีการปรับรูปแบบการด าเนินงาน และด าเนินการตาม
มาตรการในการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 

https://tinyurl.com/2ua539z2
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวชี้วัด 1.19 ร้อยละของวัย
ท างานอายุ 25-59 ปี  
ที่มีการเตรียมการ 
เพ่ือยามสูงอายุ 
ด้านสุขภาพโดยการมี
พฤติกรรมสขุภาพที่พึง
ประสงค์ 
 

การบริหารงานลงทะเบยีนและบรหิาร
จัดการข้อมลูส่งเสรมิการออกก าลงักาย 
เพื่อสุขภาพทางวิธีอิเล็กทรอนิกส ์

1. อยู่ระหว่างการบริหารงานลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูล
ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพทางวิธีอิเล็กทรอนิกส ์

2. มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศสนับสนุนการด าเนินงานก้าวท้าใจ 
Season 3 

3. จ านวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ 5,676,156 บัญชี  

(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.50 น.) 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/2ba8yu68 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

ปัญหาอุปสรรค 
มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในช่วง
เปิดตัวกิจกรรมจ านวนมากท าให้ระบบ
การบริหารจัดการฐานข้อมลูส่งเสริม
การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ และ
แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ Season 3 ไม่
เสถียรในช่วงแรก 
 
แนวทางการแก้ไข 
ปรับระบบการบรหิารจดัการข้อมลูให้
สามารถรองรับการเข้าใช้งานได้มาก
ขึ้น และมีช่องทางรับปัญหาระบบการ
บริหารจดัการฐานข้อมูลส่งเสริมการ
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ และ
แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ Season 3 

 

https://tinyurl.com/2ba8yu68
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

  หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/2ba8yu68 

 

  

ตัวชี้วัด 1.19 ร้อยละของวัย
ท างานอายุ 25-59 ปี  
ที่มีการเตรียมการ 
เพ่ือยามสูงอาย ุ
ด้านสุขภาพโดยการมี
พฤติกรรมสขุภาพที่พึง
ประสงค์ 
 

การพัฒนาองค์ความรู้การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) 

ได้สื่อองค์ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/935j5zw8 
 

 

 

 

 

  

https://tinyurl.com/2ba8yu68
https://tinyurl.com/935j5zw8
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ตามหนังสือที่ สธ 0937.05/82 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ได้มีการปรับอนุมัติกิจกรรมโครงการก้าวท้าใจ ซึ่งมีการปรับแผนในกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
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 านวนครั้งการจัดประชุม 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 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/2ua539z2 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด กจิกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวชี้วัด 1.38 จ านวน
ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 
10 ล้านครอบครัว 
ออกก าลังกาย  
 
 
 
 
 

การบริหารงานลงทะเบยีนและบรหิาร
จัดการข้อมลูส่งเสรมิการออกก าลงักาย 
เพื่อสุขภาพทางวิธีอิเล็กทรอนิกส ์

1. อยู่ระหว่างการบริหารงานลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูล
ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพทางวิธีอิเล็กทรอนิกส ์

2. มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสนับสนุนการด าเนินงานก้าวท้าใจ 
Season 3 

3. จ านวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ  
10 ล้านครอบครัวไทยออกก าลังกาย 
เพื่อสุขภาพ 5,676,156 บัญชี  
(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564  
เวลา 23.50 น.) 

ปัญหาอุปสรรค 
มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในช่วง
เปิดตัวกิจกรรมจ านวนมากท าให้ระบบ
การบริหารจัดการฐานข้อมลูส่งเสริม
การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ และ
แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ Season 3 ไม่
เสถียรในช่วงแรก 
 

 

https://tinyurl.com/2ua539z2
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวชี้วัด 1.38 จ านวน
ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 
10 ล้านครอบครัว 
ออกก าลังกาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานลงทะเบยีนและบรหิาร
จัดการข้อมลูส่งเสรมิการออกก าลงักาย 
เพื่อสุขภาพทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์  (ต่อ) 

หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/2ba8yu68 

 

 

 

 

 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/2ba8yu68 

 

 

 

 

 

แนวทางการแก้ไข 
ปรับระบบการบรหิารจดัการข้อมลูให้
สามารถรองรับการเข้าใช้งานได้มาก
ขึ้น และมีช่องทางรับปัญหาระบบการ
บริหารจดัการฐานข้อมูลส่งเสริมการ
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ และ
แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ Season 3 

 

https://tinyurl.com/2ba8yu68
https://tinyurl.com/2ba8yu68
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวชี้วัด 1.38 จ านวน
ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 
10 ล้านครอบครัว 
ออกก าลังกาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชาสัมพันธ์ และเปิดตัว มหกรรม
การส่งเสริมการออกก าลังกายระดบัชาติ  
“ก้าวท้าใจ Season  3” 

อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์  
จัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วม  
“ก้าวท้าใจ Season 3” 

ปัญหาอุปสรรค 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ท าให้ด าเนินการ
ประชาสมัพันธ์กิจกรรมเปิดตัวไม่
เป็นไปตามรูปแบบท่ีก าหนด 
 

แนวทางการแก้ไข 
มีการปรับรูปแบบการด าเนินงาน และ
ด าเนินการตามมาตรการในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 

การพัฒนาองค์ความรู้การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) 

ได้สื่อองค์ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
หลักฐานตาม Link ทีแ่นบ 
https://tinyurl.com/935j5zw8 
 

  

 

 

 

  

https://tinyurl.com/935j5zw8
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค 

/แนวทางการแก้ไข 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวชี้วัด 1.21 ร้อยละของ
ประชากรสูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ 
 
 
 
*ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสขุภาพ 
ที่พึงประสงค์ด้าน กิจกรรม 
ทางกายท่ีระดับปานกลาง               
(เดิน /ป่ันจักรยาน/ท างานบ้าน/ 
ท าไร่/ท าสวน/ 
ท านา/ออกก าลังกาย) สะสม 150 
นาที/สัปดาห์ คิดเป็น 
ร้อยละ 50.06  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/37k9zs8v 
 
 
 

จัดประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างกระแส 
ความรอบรู้ การส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย
และการออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ 
ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 หัวข้อ “สูงวัย    
ขยับกาย เพิ่มภมูิคุ้มกัน อยู่บ้าน ตา้นโควิด 
19” (งบประมาณ 180,000 บาท) 

ด าเนินการจัดงานเสวนา เรื่อง สูงวยั ขยับกาย  
เพิ่มภมูิคุ้มกัน อยู่บ้าน ต้านโควดิ 19 ผ่าน
ระบบ Live Streaming Facebook กรม
อนามัย  
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 
– 14.30 น. โดยมีวิทยากรเข้าร่วมการเสวนา
ทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่ นพ.อุดม อัศวุตมางกุร                      
ดร. ชลชัย อานามนารถ และ รศ. ไตรรัตน์  
จารุทัศน์ โดยหัวข้อท่ีเสวนามดีังนี ้
1. การส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุด้วยการเพิ่ม
กิจกรรมทางกาย ภายใตส้ถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควดิ 19 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/y96tuvzn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1.นายชัยรัชต์ จันทร์ตร ี
2.นางสาวพรรณี ทับธานี 
 
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายผู้สูงอายุ  
  

https://tinyurl.com/37k9zs8v
https://tinyurl.com/y96tuvzn
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค 

/แนวทางการแก้ไข 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวชี้วัด 1.21 ร้อยละของ
ประชากรสูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 

 
2. การออกก าลังกายทีเ่หมาะสมส าหรับ
ผู้สูงอายุในเวลาที่อยู่บ้าน 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/2ywyxcxb 
 
 
 
 
 
 
 
3. การจดับ้าน ท่ีอยู่อาศัยอย่างไร ให้เหมาะสม 
ปลอดภัย และสุขภาพดี ส าหรับผูสู้งอายุ 
มีผู้เข้าชมการเสวนาจ านวน 766 view 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/4rv2mj8m 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1.นายชัยรัชต์ จันทร์ตร ี
2.นางสาวพรรณี ทับธานี 
 
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทาง
กายผู้สูงอายุ  
  

https://tinyurl.com/2ywyxcxb
https://tinyurl.com/4rv2mj8m
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค 

/แนวทางการแก้ไข 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวชี้วัด 1.21 ร้อยละของ
ประชากรสูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ 
 
 
*ผลการด าเนินงานในApplication 
H4U พบว่ามีผู้สูงอายุตอบ
แบบสอบถามพฤติกรรมสขุภาพที่
พึงประสงค์ จ านวน 1,277,310 
คน 
ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสขุภาพ 
ที่พึงประสงค์ จ านวน  
393,116 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.8 ( 8 ด้าน ) 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/46rf85zb 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าคลิปวดีีทัศน์เรื่องกิจกรรมบริหาร
สมองด้วยการบริหารกายส าหรับผูสู้งอายุ  
(งบประมาณ133,980 บาท) 

1) ด าเนินการถ่ายท าคลิปวีดีทศันเ์รื่องกิจกรรม
บริหารสมองด้วยการบริหารกายส าหรับ
ผู้สูงอายุ จ านวน 5 คลิป ประกอบด้วย ดังนี ้
1.1กลุ่มท่าบริหารสมองที่ 1 การเคลื่อนไหว 
เพื่อกระตุ้น (Energizing Movement) 
1.2 กลุ่มท่าบรหิารสมองที่ 2 การเคลื่อนไหว
สลับข้าง (Cross Over Movement) 
1.3 กลุ่มท่าบริหารสมองที่ 3 การเคลื่อนไหว 
ทุก ๆ ส่วน (Useful) 
1.4 กลุ่มท่าบรหิารสมองที่ 4 การยืดส่วนต่าง 
ๆของร่างกาย (Lengthening Movement) 
1.5 การบริหารสมองด้วยเกมส์กระตุ้น
ศักยภาพสมอง 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/39m4k9e8 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดท าคลิปวีดีทัศน์ เรื่องกิจกรรม
บริหารสมองด้วยการบริหารกาย
ส าหรับผู้สูงอายุ ด าเนินการไดล้่าช้า
เนื่องจากมีความขัดข้องทางด้าน
บริหารจดัการงบประมาณของหน่วยงาน
ไมเ่พียงพอ ต่อการด าเนินการท าสญัญา
จัดจ้างใหเ้ป็นไปตามก าหนดเวลาได้  

1.นายชัยรัชต์ จันทร์ตร ี
2.นางสาวพรรณี ทับธานี 
 
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายผู้สูงอายุ  
  

https://tinyurl.com/46rf85zb
https://tinyurl.com/39m4k9e8
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3.2.2 ตัวชี้วัดองค์กรสมรรถนะสูง (HPO) 5 ตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
ตัวชี้วัด 2.1.1  
ระดับความส าเรจ็ของ 
การด าเนินงานตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายใน 
 

1.ตรวจสอบการปฏิบตัิงานด้านตา่ง ๆ พร้อมรายงาน
ผลการตรวจ สอบให้ผู้บริหารทราบและส่งกรมตาม
ก าหนด 
 
 
 

ผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงานได้ด าเนินการตรวจสอบ
แล้ว รายงานผลเสนอผู้อ านวยการกองฯ 3 ไตรมาส 
เรียบร้อยแล้ว และได้สรุปข้อมูลการตรวจสอบ 
การด าเนินการต่าง  ๆ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/hxryuujd 
 
 
 
 
 
 
 

 ผู้ตรวจสอบภายในประจ า
หน่วยงาน 

 2. จัดท ามาตรฐาน/แนวทางการปฏิบัติ SOP หรือ 
Flow Chartกระบวนงานท่ีส าคัญฯ 

 

จัดท ามาตรฐาน/แนวทางการปฏิบตัิ SOP หรือ 
Flow Chartกระบวนงานท่ีส าคัญฯ 5 กระบวนงาน 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 1 
https://tinyurl.com/3ya2n4zm 
 

 
 
 
 
 

 - คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน 
- กลุ่มอ านวยการ 
 

https://tinyurl.com/hxryuujd
https://tinyurl.com/3ya2n4zm
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
ตัวชี้วัด 2.1.1  
ระดับความส าเรจ็ของ 
การด าเนินงานตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายใน 
 

 
 
 

หลักฐานตาม Link ที่แนบ 2 
https://tinyurl.com/n3mwf5db 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 3 
https://tinyurl.com/46fkysh6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://tinyurl.com/n3mwf5db
https://tinyurl.com/46fkysh6
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
ตัวชี้วัด 2.1.1  
ระดับความส าเรจ็ของ 
การด าเนินงานตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายใน 
 

 
 
 

หลักฐานตาม Link ที่แนบ 4 
https://tinyurl.com/23epkyra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 5 
https://tinyurl.com/4pvekajt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://tinyurl.com/23epkyra
https://tinyurl.com/4pvekajt
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
ตัวชี้วัด 2.1.1  
ระดับความส าเรจ็ของ 
การด าเนินงานตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายใน 
 

3. เผยแพร่มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงาน SOP 
หรือ Flow Chart กระบวนงานท่ีปรับปรุงในเว็ปไซด์
หน่วยงาน/ที่ประชุมกอง 
 

เผยแพรม่าตรการ/แนวทางการปฏิบัติงาน SOP 
หรือ Flow Chart กระบวนงานท่ีปรับปรุงในเว็ป
ไซด์หน่วยงาน/ที่ประชุมกองเรียบร้อยแล้ว 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/5aysddcd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - คณะกรรมกรรมการ
ติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน 
- กลุ่มอ านวยการ 

 
 
 
 

https://tinyurl.com/5aysddcd
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ตัวช้ีวัด 2.1.2  
ระดับความส าเร็จของการบริหาร
ความเสีย่งโครงการส าคญั ตาม
แผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารจดัการ
เดือนกรกฎาคม 2564 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรหิาร
จัดการเดือนกรกฎาคม 2564 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/pnxnsnsw 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 กลุ่มอ านวยการและ 
กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร ์

 
 
 

https://tinyurl.com/pnxnsnsw
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
ตัวช้ีวัด 2.2 
ระดับความส าเร็จ 
ของการพัฒนา 
องค์กรแห่งความสุข 
ทีมี่คุณภาพ 

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

Outcome: ผลลั พธ์ ของการด า เ นินการตาม
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 รอบ 5 เดือน
หลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564) 
ผลการด าเนินงานตามแผนและมาตรการที่ก าหนด 
:  √ (ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว) 
กิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day 
(ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)  
ครั้งท่ี 9 วันที่ 22 ก.ค. 64  
(ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว) 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
     1. รายงานการประชุมคณะท างานตัวช้ีวัด 2.2 
ครั้งท่ี 4/2564 

https://tinyurl.com/ys49a62m 
 

     2. สรุปผลการด าเนินการกิจกรรมรณรงค์ และ
ภาพกิจกรรมกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day  
(5 ส: สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) 
 
        https://tinyurl.com/ypadwcfd 
 

 

- 6 กลุ่มงาน 
กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร ์
กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก 
กลุ่มพัฒนาฯวัยเรียนวยัรุ่น 
กลุ่มพัฒนาฯวัยท างาน 
กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอาย ุ
 

 
 
 

https://tinyurl.com/ys49a62m
https://tinyurl.com/ypadwcfd
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
 กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบตัิการ การ

พัฒนาศักยภาพ การขับเคลื่อนองค์กรสู่
ความส าเร็จ ปี 2564 
 

Outcome: ผลลั พธ์ ของการด า เ นินการตาม
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 รอบ 5 เดือน
หลั ง  (มี นาคม - กรกฎาคม 2564)ผลก า ร
ด าเนินงานตามแผนและมาตรการที่ก าหนด :  √ 
(ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแลว้)  
     ตามมติที่ประชุมคณะท างานตัวช้ีวัด 2.2 เห็นชอบ
ให้มีการปรับปรุงแผนครั้งที่ 3 ในส่วนของกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ การ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความส าเร็จ ปี 2564 (ยังไม่ได้
ด าเนินการและไม่สามารถด าเนินการได้) เน่ืองจาก
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
จึ ง เปลี่ ยน เป็ น  กิ จกรรมส นับส นุนครุ ภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาแก่โรงเรียนขาดแคลน 
5 โรงเรียน จ านวน 25 เครื่อง ให้แล้วเสร็จ วันที่  
14 กรกฎาคม 2564  
 
 
 

- กลุ่มอ านวยการ 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
 กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบตัิการ  

การพฒันาศักยภาพ การขับเคลื่อนองค์กรสู่
ความส าเร็จ ปี 2564 (ต่อ) 
 

 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
     1. รายงานการประชุมคณะท างานตัวช้ีวัด 2.2 
ครั้งท่ี 4/2564  

            
https://tinyurl.com/ys49a62m 
 

     2. ปรับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน ครั้ งที่  3 
(ฉบับปรับปรุง) รอบ 5 เดือนหลัง เนื่องจากกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ การ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความส าเร็จ ไม่สารถด าเนินการ
ได้ 

https://tinyurl.com/8ajnafjj 
 

     3. ห ลั ก ฐ า น กิ จ ก ร ร มสนั บสนุ นค รุ ภั ณฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนขาดแคลน 5 
โรงเรียน จ านวน 25 เครื่อง 
            https://tinyurl.com/y2kv8xn3 
 
 
 
 

- กลุ่มอ านวยการ 

 
 

https://tinyurl.com/ys49a62m
https://tinyurl.com/8ajnafjj
https://tinyurl.com/y2kv8xn3
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการ
แก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3  Outcome: ผลลั พธ์ ข อ งการด า เ นิ นก าร ต าม
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 รอบ 5 เดือน
หลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564) 
ผลการด าเนินงานตามแผนและมาตรการที่ก าหนด :  
√ (ด าเนินการเสรจ็สิ้นเรียบร้อยแล้ว) 
     การเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 “100 
วัน 100 กิโลเมตร” ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการ
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารความรู้ผ่านไลน์กองฯ และบุ
คลการมีการส่งระยะสะสมอย่างต่อเนื่อง และได้มีการ
ขยายระยะเวลาในการสะสมระยะทางถึง วันที่ 7 
สิงหาคม 2564  
     อนึ่งบุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพได้
เข้าร่วมกิจกรรมฯ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการส่ง
ระยะทางอย่างต่อเนื่อง  
 
 

- กลุ่มพัฒนาฯวัยท างาน 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการ
แก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 
(ต่อ)  

หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
     1. รายงานการประชุมคณะท างานตัวช้ีวัด 2.2 
ครั้งท่ี 4/2564  
            https://tinyurl.com/ys49a62m 
 

     2.  หลักฐานการเข้ าร่วมกิจกรรมก้ าวท้าใจ 
Season 3 “100 วัน 100 กิโลเมตร” โดยแบ่งตาม
กลุ่มงานฯ ในกองฯ 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419f
dd6071/tinymce/KPI256406/256406202
01.pdf 

 
  
 
 
 
 

     3. ผู้อ านวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
มอบเสื้อแก่บุคลากรในกองฯ ผู้พิชิต 100 วัน 100 
กิโลเมตร 

https://tinyurl.com/57mbyf97 

- กลุ่มพัฒนาฯวัยท างาน 

https://tinyurl.com/ys49a62m
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI256406/25640620201.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI256406/25640620201.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI256406/25640620201.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI256406/25640620201.pdf
https://tinyurl.com/57mbyf97
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
 กิจกรรมที่ 5 การเข้ารับการตรวจสุขภาพ

ของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน 
Outcome: ผลลัพธ์ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - 
กรกฎาคม 2564) 
ผลการด าเนินงานตามแผนและมาตรการที่ก าหนด :  √ 
(ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแลว้) 
     ได้รับหนังสือเวียนจากส านักงานเลขานุการกรมขอ
เชิญบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2564 
และมีบุคลากร (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
ราชการ) เข้ารับการตรวจสุขภาพ โดยการเข้ารับการตรวจ
สุขภาพของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน ภายในสิ้นเดือน
มิถุนายน 2564 
     กองฯมีการประชาสัมพันธ์ทางไลน์กองฯ เพื่อเชิญชวน
ให้บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพ ท าให้สามารถตรวจ
พบโรคต่างๆได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ ท าให้ได้รับการรักษาท่ี
เหมาะสม และป้องกันไม่ให้โรคลุกลามไปมากจนเกิด
ภาวะแทรกซ้อนรุนแรง หรือหากตรวจพบว่ายังไม่เป็นโรค 
แต่มีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรค เราก็จะได้ดูแลป้องกัน ลด
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะท าให้เกิดโรค และเฝ้าระวังติดตาม
ปัญหาสุขภาพน้ันอย่างใกล้ชิด 
      
 

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มอ านวยการ 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
 กิจกรรมที่ 5 การเข้ารับการตรวจสุขภาพ

ของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน (ต่อ) 
     จากการด าเนินกิจกรรม การเข้ารับการตรวจสุขภาพ
ของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน นั้น พบว่าบุคลากรในกอง
ฯ ได้ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปีตามสิทธิของ
ประเภทบุคลากร จ านวน 40 คน จากจ านวนบุคลากร
ทั้งหมด 40 ราย (ข้าราชการ ลูกจ้างระจ า และพนักงาน
ราชการ) โดยคิดเป็นร้อยละ 100  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 

1. รายงานการประชุมคณะท างานตัวช้ีวัด 2.2 ครั้ง
ที่ 4/2564  
            https://tinyurl.com/ys49a62m 
 
       2. หลักฐานแสดงบุคลากรทุกคนในหน่วยงานเข้ารับ
การตรวจสุขภาพประจ าปีตามสิทธิประเภทของบุคลากร  
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fd
d6071/tinymce/KPI256406/25640620204.
pdf 

 
 
 
 

 
 
 
 

 กลุ่มอ านวยการ 

https://tinyurl.com/ys49a62m
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI256406/25640620204.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI256406/25640620204.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI256406/25640620204.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI256406/25640620204.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
 กิจกรรมที่ 6 การเข้ารับการประเมิน BMI      Outcome: ผล ลั พ ธ์ ข อ งก า ร ด า เ นิ นก า ร ต าม

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 รอบ 5 เดือนหลัง 
(มีนาคม - กรกฎาคม 2564) 
ผลการด าเนินงานตามแผนและมาตรการที่ก าหนด :  √ 
(ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแลว้) 
     วิเคราะห์ข้อมูล BMI ของบุคลากรในกองฯ รอบ 5 
เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564) ได้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  
     การเข้ารับการประเมิน BMI และวิเคราะห์ข้อมูล BMI 
ของบุคลากรในกองฯ รอบที่ 2: รอบ 5 เดือนหลัง (เดือน
มีนาคม 2564 - กรกฎาคม 2564) บุคลากรจะได้รับ
การเข้ารับการตรวจ In body จ านวน 2 ครั้ง ดังนี ้
      - ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2564 (ได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว) และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหา 
ค่า BMI จากการวัด Inbody เพื่อตรวจค่า BMI จ านวน 
39 คน มีค่า BMI ปกติ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.46 ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีร้อยละของค่า MBI ปกติลดลง 
ดังตาราง 
      - ครั้งท่ี 2 เดือนกรกฎาคม 2564 (ได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว) 
และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาค่า BMI จากการวัด 
Inbody เพื่อตรวจค่า BMI จ านวน 40 คน มีค่า BMI ปกต ิ
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ซึ่งจะเห็นได้ว่า  
มีร้อยละของค่า MBI ปกติเพิ่มขึ้น  
 

กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอาย ุ กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอาย ุ
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
 กิจกรรมที่ 6 การเข้ารับการประเมิน BMI 

(ต่อ) 
     จ านวนบุคลากรของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
จากการตรวจวัด In body เพื่อตรวจค่า BMI จ านวน 40 
คน รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564) และ
ด าเนินการค านวณร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI 
ปกติ โดยค านวณจาก (ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติ
ที่เพิ่มขึ้นในรอบ 5 เดือนหลังของปี 2564 - ร้อยละของ
บุคลากรที่มี BMI ปกติที่เพิ่มขึ้นในรอบ 5 เดือนแรกของปี 
2564) 
รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564) 
BMI ปกติ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 43.59   
รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564) BMI 
ปกติ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
     ดังนั้นบุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพมีร้อย
ละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ เพ่ิมขึ้นเท่ากับ 6.41  คิดเป็นคะแนน 0.5 
คะแนน 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 

1. รายงานการประชมุคณะท างานตัวช้ีวัด 2.2 ครั้ง
ที่ 4/2564 

https://tinyurl.com/ys49a62m 
 

       2. หลักฐานแสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์เพื่อค านวณ
ร้อยละที่ เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ ของกอง
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ            

https://tinyurl.com/3sr3skpa 

กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอาย ุ กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอาย ุ

https://tinyurl.com/ys49a62m
https://tinyurl.com/3sr3skpa
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
 กิจกรรมที่ 8 การให้ความรู้อนามยั

ส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม 
     Outcome: ผลลั พธ์ ข อ งการด า เ นิ นการตาม
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 รอบ 5 เดือนหลัง 
(มีนาคม - กรกฎาคม 2564) 
ผลการด าเนินงานตามแผนและมาตรการที่ก าหนด :  √ 
(ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแลว้) 
     การให้ความรู้เป็นรูปแบบหนึ่ง นอกจากจะให้องค์
ความรู้แล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคลากร การให้องค์ความรู้ผ่านไลน์กองฯ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เชิงแสดงความคิดเห็น หลังจากการประชุมต่าง ๆ 
ของกองฯ ถือเป็นการติดตามประชุมทุก ๆ เดือนและ
น าเข้าประชุมกองฯ สรุปผลรายงานความก้าวหน้าของ
กิจกรรม 
 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 

1. รายงานการประชุมคณะท างานตัวช้ีวัด 2.2 ครั้ง
ที่ 4/2564 

https://tinyurl.com/ys49a62m 
 
 

- 6 กลุ่มงาน 
กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร ์
กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก 
กลุ่มพัฒนาฯวัยเรียนวัยรุ่น 
กลุ่มพัฒนาฯวัยท างาน 
กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอาย ุ
 

 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/ys49a62m
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
 กิจกรรมที่ 9 การวิเคราะห์องค์ประกอบ

ในร่างกาย และทดสอบสมรรถภาพ 
ทางกาย 
 

       Outcome: ผลลัพธ์ ของการด า เ นินการตาม
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 รอบ 5 เดือนหลัง 
(มีนาคม - กรกฎาคม 2564) 
ผลการด าเนินงานตามแผนและมาตรการที่ก าหนด :  √ 
(ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแลว้) 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 

1. รายงานการประชุมคณะท างานตัวช้ีวัด 2.2  
ครั้งท่ี 4/2564 

    https://tinyurl.com/ys49a62m 
 

       2. หลักฐานแสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์เพื่อค านวณ
ร้อยละที่ เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ ของกอง
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ            
            https://tinyurl.com/3sr3skpa 
 
        3. ผลการวิเคราะห์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fd
d6071/tinymce/KPI256404/202/25640420
520203.pdf 
 

- กลุ่มพัฒนาฯวัยท างาน 
กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอาย ุ
 

 
 
 

https://tinyurl.com/ys49a62m
https://tinyurl.com/3sr3skpa
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI256404/202/25640420520203.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI256404/202/25640420520203.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI256404/202/25640420520203.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI256404/202/25640420520203.pdf
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
 กิจกรรมที่ 10 ยืดเหยียดกล้ามเนือ้

ระหว่างวัน (Healthy Break) 
     Outcome: ผลลั พธ์ ข อ งการด า เ นิ นการตาม
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 รอบ 5 เดือนหลัง 
(มีนาคม - กรกฎาคม 2564) 
ผลการด าเนินงานตามแผนและมาตรการที่ก าหนด :  √ 
(ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแลว้) 
    กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการในรอบ 5 เดือน
หลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564) เนื่องจากสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดจึงได้ด าเนินการกิจกรรมให้เป็นไปใน
รูปแบบของการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
ความรู้ผ่านแอพลิเคช่ัน LINE กองฯ และก าหนดตาราง
การออกก าลังกายในแต่ละวัน ให้บุคลากรในหน่วยงานให้
ความร่วมมือในการท ากิจกรรม  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
     1. รายงานการประชุมคณะท างานตัวช้ีวัด 2.2 ครั้งท่ี 
4/2564 

    https://tinyurl.com/ys49a62m 
 
 

- 6 กลุ่มงาน 
กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร ์
กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก 
กลุ่มพัฒนาฯวัยเรียนวัยรุ่น 
กลุ่มพัฒนาฯวัยท างาน 
กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอาย ุ
 

 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/ys49a62m
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
 กิจกรรมที่ 10 ยืดเหยียดกล้ามเนือ้

ระหว่างวัน (Healthy Break) (ต่อ) 
     2. ภาพกิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อระหว่างวัน 
(Healthy Break) 
 
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fd
d6071/tinymce/KPI256406/25640620203.
pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 6 กลุ่มงาน 
กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร ์
กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก 
กลุ่มพัฒนาฯวัยเรียนวัยรุ่น 
กลุ่มพัฒนาฯวัยท างาน 
กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอาย ุ
 

 
 
 
 
 

https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI256406/25640620203.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI256406/25640620203.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI256406/25640620203.pdf
https://dopah.anamai.moph.go.th/web-upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fdd6071/tinymce/KPI256406/25640620203.pdf


 

 
 

- 44 - 
 

ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนว
ทางการแก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 กิจกรรมที่ 11 นันทนาการศุกร์
หรรษา 

Outcome: ผลลัพธ์ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัด 2.2 รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564) 
ผลการด าเนินงานตามแผนและมาตรการที่ก าหนด :  √ 
(ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแลว้) 
     กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการในรอบ 5 เดือนหลัง 
(มีนาคม - กรกฎาคม 2564) เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การด าเนินการกิจกรรม 
จึงเป็นไปในรูปแบบของการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
ความรู้ผ่านแอพลิเคช่ัน LINE ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
 

หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
1. รายงานการประชุมคณะท างานตัวช้ีวัด 2.2  

ครั้งท่ี 4/2564 
    https://tinyurl.com/ys49a62m 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- 6 กลุ่มงาน 
กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร ์
กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก 
กลุ่มพัฒนาฯวัยเรียนวัยรุ่น 
กลุ่มพัฒนาฯวัยท างาน 
กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอาย ุ

https://tinyurl.com/ys49a62m
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
ตัวชี้วัด 2.3 
ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1. จัดท ารายงานผลตดิตามเร่งรดัการเบิกจ่าย
งบประมาณ (รบจ.1 โดยใช้ข้อมูลมาจาก
ระบบ GFMIS) 

รายงานผลติดตามเร่งรดัการเบิกจา่ยงบประมาณ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 

https://tinyurl.com/3mdc3cmb 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 กลุ่มอ านวยการ 

 2. เสนอรายงานผลการติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ให้ผูอ้ านวยการ
ทราบโดยสรุปวงเงินงบประมาณทีต่้องเร่งรัด
การเบิกจ่าย เพื่อให้ผู้อ านวยการสัง่การในการ
ขับเคลื่อนการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย
หรือสูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยก าหนด 

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/3mdc3cmb 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://tinyurl.com/3mdc3cmb
https://tinyurl.com/3mdc3cmb
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 3. ติดตามการเบิกจ่ายในท่ีประชุมกองทุกครั้ง รายงานการประชุมกองฯ ครั้งท่ี 10/2564 วันท่ี 8 กรกฎาคม 
2564 ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ หน้า 4 
https://tinyurl.com/ycpt3twa 
 
 
 
 
 
 
 

  

 4. จัดประชุมรายงานผลการติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามตัวช้ีวัดที่ 2.3   

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจกรรมทางกาย 
เพื่อสุขภาพ ครั้งท่ี 11/2564  
วันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ หน้า 2 
https://tinyurl.com/u8hbcjwt 
 
 

 
 
 
 

  

https://tinyurl.com/ycpt3twa
https://tinyurl.com/u8hbcjwt
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความส าเร็จของ
การเป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ (LO) 
 
 
***หลักฐานแนบท้ายรายงานรอบ
เดือนกรกฎาคม 2564 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/2xa5kfwh 
 

- ด าเนินการจดัเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ของกองฯ  
ครั้งท่ี 2 ภายใตโ้ครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
องค์กร (Knowledge Management) เรื่อง  
การพัฒนาผู้อ านวยการเล่น (play worker)  
เพื่อส่งเสริมพฒันาการและทักษะเด็กปฐมวัยด้วยการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ วัน/เดือน : 5 เดือนสิงหาคม 
2564 (หลังการประชุมกองกิจกรรมทางกาย 
เพื่อสุขภาพ ครั้งท่ี 11/2564) 
 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพแม่และเด็ก 
 

1. รายงานประชุมกองกิจกรรมทางกาย 
ครั้งท่ี 11/2564 วันท่ี 8 กรกฎาคม 2564  
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. แบบฟอร์ม 2 หัวข้อเรื่อง/ความรู้ทีต้องการจดั
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (supporter) (เวทีครั้งท่ี 2)  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/uu8rsmy2 

 

 

 

- กองฯ ยังไม่มีงบประมาณเฉพาะ
ส าหรับโครงการการจดัการความรู้
ของกองฯ 

- บุคลากรของกองยังขาดแรงจูงใจ
ในการวางแผนเข้าร่วมเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรูต้่าง ๆ ของกองฯ 

 

- คณะท างานตัวช้ีวัด 2.4 
ระดับความส าเร็จของการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(LO) 
- กลุ่มบริหายุทธศาสตร ์

 

https://tinyurl.com/2xa5kfwh
https://tinyurl.com/uu8rsmy2
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

  3. แบบฟอร์ม 3 ถอดความรูจ้ากผู้รู้หน่วยงาน   
(กรณีเลือกเครื่องมือการถอดความรู้จากตัวคน) 
(supporter)  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/2cyy4tyz 
 
 
 
 
 
 
 

  

ตัวชี้วัด 2.5 
ร้อยละการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุ
เป้าหมาย 

แผนและผลการด าเนินงานรายเดอืน กองกิจกรรม 
ทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนและผลการด าเนินงานรายเดอืน กองกิจกรรม
ทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบฯ 2564  
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/be5csrjf 
 
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร ์

 

 

มติที่ประชุม รับทราบและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

https://tinyurl.com/2cyy4tyz
https://tinyurl.com/be5csrjf
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อทราบ 
   นางทับทิม  ศรีวิไล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รก.นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
พิเศษ ได้น าเสนอเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรที่ร่วมประชุมว่า วันนี้กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่
และเด็ก ได้มีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขอน าเสนอเรื่องของการพัฒนา
ทักษะผู้อ านวยการเล่น (Play Worker) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยในการเรียนรู้แบบออนไลน์                   
ขอเกริ่นน าก่อนที่จะมอบเวทีนี้ให้กับผู้รับผิดชอบงาน เด็กท่ีเราทุกคนรู้กันว่าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีเกิดจากอะไร 
ซึ่งปัจจุบันนี้เด็กส่วนใหญ่ติดมือถือ โซเชียล เด็กก็จะมีพัฒนาการที่ล่าช้า ซึ่งทางกลุ่มเองก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบาย
เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ซึ่งมีผู้อ านวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ เป็นที่ปรึกษาและเป็นนโยบายของท่าน
รัฐมนตรีช่วย จึงได้คิดค้นว่าเด็กจะเปลี่ยนโลกได้อย่างไรในเรื่องของการเล่น และขอมอบเวทีนี้ให้นายธวัชชัย              
ทองบ่อ  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา เพราะว่าได้รับมอบหมายให้น าเสนอและรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ 
   นายธวัชชัย  ทองบ่อ  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา น าเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 
นวัตกรรมรูปแบบการส่งเสริม การเล่นเพ่ือส่งเสริม พัฒนาการและทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 (Innovative 
play styles to promote development and all skills of early childhood children in Thailand)   
   กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญกับการพัฒนาสุขภาพของเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการเล่น จึงมีนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ขับเคลื่อนด้วย 3F คือ  
   1. Family คือ ครอบครัว พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กร่วมเล่นกับเด็กเป็นการสร้างแรงจูงใจ 
ในการเล่น และสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว  
   2. Free คือ การเปิดโอกาสให้เด็กเล่นตามความต้องการอย่างอิสระ เล่นที่ไหนก็ได้ 
ขอให้ปลอดภัย  
   3. Fun คือ การเล่นที่ท าให้เด็กเกิดความสุข สนุกสนาน ด้วยกิจกรรมสื่อของเล่น 
ที่หลากหลาย หาง่าย และไม่ซับซ้อน เน้นของเล่นที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับวัย การเลี้ยง
เด็กให้ดีคือการเลี้ยงเด็กให้มีความสุข อย่างลืมเล่นกับลูกทุกวัน เล่นได้ทุกที่ ทุกช่วงเวลา Family Free Fun เด็กไทย
เล่นเปลี่ยนโลก  
   กรมอนามัยขับเคลื่อนด้วยวิธีต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก มี 4 องค์ประกอบส าคัญ  
   1. พ้ืนที่เล่น คือ สถานที่เล่นที่เด็กเล่นได้โดยอิสระเสรี เช่น พ้ืนที่ธรรมชาติ มุมเล่น 
ตามบริบท สนามเด็กเล่น เป็นที่ที่มีความปลอดภัยและเปิดโอกาสให้เด็กเข้าถึงได้ง่าย 
   2. กระบวนการเล่น คือ เด็กเป็นผู้น าการเล่น เล่นอย่างอิสระ เล่นเป็นตัวของตัวเอง 
ตามความสนใจ ตามความต้องการ และการเล่นด้วยกิจกรรมทางกายที่ส่งเสริมสุขภาพทางกายและการเจริญเติบโต 
เช่น การวิ่ง กระโดด ปีนป่าย 
   3. ผู้อ านวยการเล่น คือ ผู้ที่สนับสนุนการเล่นกับเด็ก ดูแลเด็กเล่นและร่วมเล่นไปกับเด็ก 
ให้เกิดความสุข สนุกสนานและปลอดภัย 
   4. หน่วยบริหารจัดการการเล่น คือ ครอบครัวและชุมชน เป็นองค์ประกอบส าคัญในการมี
ส่วนร่วมสร้างพื้นที่เล่น และการส่งเสริมพัฒนาการเล่นของเด็กท าให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน  
   กรมอนามัยให้ความส าคัญกับผู้อ านวยการเล่น โดยพัฒนาการเรียนรู้ออนไลน์หลักสูตร
ผู้อ านวยการเล่น (Play Worker) ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งช่วยให้พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ครูผู้ดูแลเด็กหรือท่านใดก็ตาม 
ที่มีความต้องการเรียนรู้เข้ามาเรียนรู้การเป็นผู้อ านวยการเล่น ท่านก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักสูตร
ผู้อ านวยการเล่น Play Worker ได้มาร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยไปด้วยกัน สมัครได้ตามเว็บไซต์ 
https://mooc.anamai.moph.go.th 
 

https://mooc.anamai.moph.go.th/
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   จะตอบรับนโยบายของครอบครัวและตัวชี้วัดของกรมอนามัย กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี
กิจกรรมทางกายแม่และเด็ก ได้จัดอบรมผู้อ านวยการเล่น (Play Worker) รุ่นแรกขึ้นแต่ต่อมาการระบาดของ 
โรคโควิด 19 ได้รุนแรงมากขึ้น ทางกลุ่มจึงได้ขอค าปรึกษาจากท่านรองอธิบดีกรมอนามัย นายบัญชา ค้าของ  
และผู้อ านวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพและ หลังจากได้รับค าแนะน าจากผู้บริหารแล้ว ทางกลุ่มจึงได้
จัดท าหลักสูตรการเรียนออนไลน์ขึ้นมา ในการเปิดเรียน Phase 1 มีทั้งหมด 6 รุ่น มีผู้สนใจเข้าเรียนจ านวน  
1,778 คน และเรียนจบหลักสูตร 929 คน เนื้อหาการเรียนจะมีภาคทฤษฎี 10 ชั่วโมง คือ ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
เนื้อหาและตอบค าถามในแต่ละบท ส่วนภาคปฏิบัตินั้นผู้เรียนจะต้องน ากิจกรรมที่ศึกษาไปจัดกิจกรรมการเล่นให้กับ
เด็กและถ่ายภาพหรือวิดีโอเพ่ือเป็นการส่งงานเข้ามาทางไลน์กลุ่ม หลักจากเปิดเรียน Phase 1 ไปได้ระยะหนึ่ง  
ได้พบปัญหาที่เกิดข้ึน คือ  
   1. ตรวจให้คะแนนไม่ทัน เพราะในแต่ละบทจะให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเข้ามาหลายข้อ  
   2. ตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเริ่มปิดเนื่องจากโรคระบาดโควิด 19 รุนแรงขึ้น ผู้เรียน 
ไม่สามารถส่งภาพกิจกรรมเข้ามาในกลุ่มไลน์ได้ จึงท าให้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรเพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์ 
โควิด 19 โดยการเพ่ิมเนื้อหาการเรียนรู้ในแต่ละบทให้เป็นวิดีโอมากขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มองเห็นภาพและเข้าใจ
เนื้อหามากขึ้น ตัดการแสดงความคิดเห็นในแต่ละบทออก ในไลน์กลุ่มจะมีผู้เชี่ยวชาญ คุณหมอ ที่จะคอยเป็น  
Peer Coachให้ค าแนะน าปรึกษาให้กับผู้ เรียน ขณะนี้กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก  
ได้เปิดหลักสูตรผู้อ านวยการเล่น (Play Worker) Phase 2 แล้ว ท่านสามารถสมัครเรียนหลักสูตรผู้อ านวยการเล่น 
(Play Worker) ได้ทาง https://mooc.anamai.moph.go.th  
   ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการ
ขยายกลุ่มเป้าหมาย ประเมินผลการด าเนินงานภายใต้งานวิจัย เรื่อง การศึกษาประสิทธิผลการเรียนออนไลน์
หลักสูตรผู้อ านวยการเล่น (Play Worker) ในการส่งเสริมความรู้ เจตคติและทักษะการเป็นผู้อ านวยการเล่นของครู
ปฐมวัย 
 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ  
   - ไม่มี - 
 

ปิดประชุม เวลา  15.00 น. 
 

นางสาวรดาธร  เชื้อทองดี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
    นางนงพะงา  ศิวานุวัฒน์  

                                                                                         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ      
                                                                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

https://mooc.anamai.moph.go.th/

