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เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอุ ด ม อั ศ วุ ต มางกุ ร ผู้ อ านวยการกองกิ จ กรรมทางกายเพื่ อ สุ ข ภาพ ประธาน
การประชุมฯ แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมนาประเด็นเรื่องการปฏิบัติตัวในช่วงการระบาดของโควิด – 19 ไปแจ้งต่อกลุ่ม
งาน โดยกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ได้ ดาเนินการแจ้งในไลน์กลุ่มกองฯ แล้ว ซึ่งให้ทุกคนอ่านทบทวนและปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ทั้งนีก้ รมอนามัยขอให้บุคลากรดาเนินการเพื่อป้องกันตนเอง ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เพราะฉะนั้นก่อนมา
ทางานทุกคนต้องประเมินในระบบไทยเซฟไทยทุกวัน ภายหลังจากการประเมินแล้วหากพบว่าตนเองมีความเสี่ยงสูง
ให้รายงานผู้อานวยการสานัก/กอง ผ่านหัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้ากลุ่มอานวยการจะดาเนินการแจ้งเรื่องไปยังกองการ
เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ขอชุ ด ตรวจการติ ด เชื้ อ โควิ ด -19 หรื อ ชุ ด Antigen Test Kit มาให้ บุ ค ลากรที่ มี ค วามเสี่ ย งสู งฯ
ใช้ตรวจหาเชื้อโควิด -19 ซึ่งถ้าตรวจแล้ วปรากฏว่า ติด เชื้อโควิด -19 ต้องเข้ากระบวนการไม่ว่าจะเป็น Home
Isolation หรือโรงบาลสนามของสสม.ต่อไป และประธานฯ มีเรื่องแจ้งเพิ่มเติม ดังนี้
1. ในกรณีที่มาปฏิบัติงานคนที่ไม่ได้มีความเสี่ยงสูง ให้ทาความสะอาดโต๊ะทางาน อุปกรณ์
ที่ใช้ปฏิบัติงาน ต้องดูแลความสะอาดส่ วนตัว แต่โดยส่วนรวมทางกลุ่มอานวยการรับผิดชอบดูแลเรื่องการทาความ
สะอาดลูกบิด ห้องน้า ที่จับห้องน้า ลิฟท์ ที่เป็นจุดสัมผัสร่วมทีม่ ีความเสี่ยงเสี่ยง รวมถึงจัดเตรียมแอลกอฮอล์ เจลล้าง
มือให้มีเพียงพอ ให้สวมหน้ากาก ปิดปาก ปิดจมูกตลอดเวลา ล้างมือ เว้นระยะห่าง และห้ามรับประทานอาหาร
ร่วมกัน งดเว้นการสังสรรค์ หรือกิจกรรมทางศาสนา

-32. กรมอนามัยมีการจัดโครงสร้างหน่วยงานระดับกองใหม่ของกรมอนามัย จานวน 2 กอง
คือ
2.1 กองส่ ง เสริ ม ความรอบรู้ แ ละสื่ อ สารสุ ข ภาพกรมอนามั ย เดิ ม เป็ น กลุ่ ม งานสั ง กั ด
สานักผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากว่าแผนปฏิบัติรูปประเทศด้านสาธารณสุข ประเด็นที่ 8 หากไม่สร้างความรอบรู้สุขภาพ
ให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย ประเทศจะเดินไม่ได้ด้านสาธารณสุข จะไม่มีความมั่นคง เพราะฉะนั้นจึงให้ความสาคัญ
ในการจัดตั้ง “กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพกรมอนามัย”
2.2 กองกฎหมายกรมอนามัย เดิมกรมอนามัยมีพรบ. ฉบับเดียว คือ พรบ.การสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2535 ส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องขยะ อากาศ น้า อาหาร ซึ่งขณะนี้มีพรบ.เพิ่ม 2 ฉบับ เกี่ยวกับเรื่องส่งเสริม
สุขภาพ คือ 1. พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น และ 2. พรบ.ผลิตภัณฑ์นม เพราะฉะนั้นจึงเห็นควร
ให้มีการยกระดับกลุ่มกฎหมายสาธารณสุข โดยให้ยกระดับเป็น “กองกฎหมาย” กรมอนามัย
3. การขับเคลื่อนโคงการก้าวท้าใจ แจ้งเพื่อทราบกันด้วยว่าเรามีสมาคมก้าวท้าใจ สมาคม
ก้าวท้าใจซึ่งมีท่านอธิบดีกรมอนามัยเป็นนายกสมาคม และรองอธิบดีกรมอนามัย นายบัญชา ค้าของ เป็นอุปนายก
มีผู้ อานวยการกองกิจ กรรมทางกายเพื่อสุ ขภาพ เป็นเลขาสมาคม มีที่ปรึกษา 2 ท่าน คือรัฐ มนตรีช่ว ยว่าการ
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 และได้มีการจัดทา
เสื้อตอนนี้เรากาลังจะทาเสื้อ Audition ใหม่เป็น 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 ที่ลงไปในพื้นที่ที่คาดว่ามีปัญหาแล้วกลุ่มเปาะบางเข้าไม่ถึง เพื่อตรวจหาโรคโควิด-19 และฉีด
วัคซีนถึงที่บ้านในส่วนที่เข้าไม่ถึง เป็นการเติมเต็มระบบสาธารณสุขของกทม.
นายอุ ด ม อั ศ วุ ต มางกุ ร ผู้ อ านว ยการกองกิ จ กรรมทางกายเพื่ อ สุ ข ภ าพ ประธ าน
การประชุมฯ มอบของที่ระลึกให้กับนายชัยรัชต์ จันทร์ตรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เนื่องจากจะโอนไป
ปฏิบัติงานที่สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ
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เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2564 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
รับรองรายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 10/2564
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 งบประมาณกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นางสาวพรรณี พันธ์เสือ เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน เรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของกองฯ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564 การเบิกจ่ายตามแผนงานโครงการ
1. ค่ า ใช้ จ่ า ยตามสิ ท ธิ์ (ค่ า พตส., แพทย์ ไ ม่ ท าเวช., ค่ า เช่ า บ้ า น) เบิ ก จ่ า ยได้ ร้ อ ยละ
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. โครงการพั ฒ นาการด าเนิ น งานสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนฯ เบิ ก จ่ า ยได้
ร้อยละ 99.63%
10. โครงการประชาสั ม พันธ์ ก ารสร้า งความตระหนั ก การส่ งเสริม กิ จ กรรมทางกายฯ
เบิกจ่ายได้ 100%
รวมสาหรับงบดาเนินงานในภาพรวมของกองฯ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564 คือ เบิกจ่าย
คิดเป็นร้อยละ 72.90% สาหรับงบลงทุน 2 รายการ คือ ลู่วิ่งไฟฟ้าและปรับปรุงห้ องออกกาลั งกาย (ฟิตเนส)
เบิ ก จ่ า ยได้ 100% ในภาพรวมของกองฯ งบประมาณทั้ ง สิ้ น 18,574,604.70 บาท เบิ ก จ่ า ยได้ ทั้ ง หมด
13,753,630.46 บาท คิ ด เป็ น ภาพรวมทั้ ง กองฯ ทั้ ง งบด าเนิ น งานและงบลงทุ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 74.05%
ซึ่งรายละเอียดการติดตามและโครงการผู้อานวยการได้ติดตามเร่งรัดและให้ใช้จ่ายเงินในคณะกรรมการบริหารกองฯ
เรียบร้อยแล้ว
ประธานฯ ได้ชื่นชมว่า ในปีนี้โดยรวมถือว่าทาได้ตามเป้าหมาย ในส่วนประเด็น โครงการ
Thai Child Strong : New Normal สรุปว่าสามารถให้คืนเงินได้ หาก confirm ได้ให้ดาเนินการตามนั้น และใน
ประเด็นของการคืนเงินที่เหลือใช้เข้าบริหารจัดการหน่วยงานต้องไม่เกิน 30%

-5มติที่ประชุม 1. มอบนางนงพะงา ศิว านุวัฒ น์ นักวิช าการสาธารณสุ ขชานาญการ
พิ เ ศษ ประสานนางณั ฐ กา กิ จ สมมารถ นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผนช านาญการ ว่ า ให้ เ หลื อ ได้ เ ท่ า ไร
ซึ่งขณะนี้มีโครงการก้าวท้าใจคืนเงินจานวน 23,000 บาท โครงการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
พ.ศ. 2561 – 2573 คืนเงินจานวน 30,000 บาท และโครงการกระโดดโลดเต้น เล่นเปลี่ยนร่ าง…วิถีชีวิตใหม่
คืนเงินจานวน 50,000 บาท ถ้าเกิดคืนแล้วยังไม่เกิน 30%
2. มอบให้นางพรรณี พันธ์เสือ ประสานผู้รับเหมาว่าต้องทาอะไรบ้าง
และต้องทาให้ทัน ได้ข้อสรุปอย่างไรให้แจ้งผู้อานวยการกองฯ ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564
3.2 ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ 10 ตัวชี้วัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจาเดือนมิถุนายน) ได้แก่
3.2.1 นโยบายสาคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย 5 ตัวชี้วัด
นางสาวรดาธร เชื้อทองดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สาหรับการติดตาความก้าวหน้า
ตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวของกองฯ ประจาเดือนกรกฎาคม 2564 ตามที่ได้แจ้งหนังสือเวียนไปยังผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ในการส่งรายงานผลการดาเนิ นงานตามตัวชี้วัดให้ กลุ่มบริห ารยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดได้ส่งรายงานผล
การดาเนินงานตามตัวชี้วัดให้ครบทุกตัวชี้วัดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นการรายงานครั้งสุดท้ายของรอบ 5 เดือนหลัง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแจ้งผลคะแนนระดับ 4 และระดับ 5 ก่อนและหลังอุทธรณ์ รอบ 5 เดือน
แรกได้แจ้งผลทางกลุ่มไลน์กองฯ เรียบร้อยแล้ว และทางเจ้าภาพจะนาคะแนนดังกล่าวไปคิดรวมกับคะแนนรอบ 5
เดือนหลังด้วย

-63.2 ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ 10 ตัวชี้วัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจาเดือนกรกฎาคม) ได้แก่
3.2.1 นโยบายสาคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย 5 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 1.7 ร้อยละของเด็ก
อายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วง
อายุที่กาหนดมีพัฒนา
การสมวัย

กิจกรรมการดาเนินงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อเพื่อ
สร้างความรอบรู้ดา้ นการเล่นสาหรับ
เด็กปฐมวัย

ผลการดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
ตามที่แผนการจัดประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อเพื่อสร้างความ
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี
รอบรู้ด้านการเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย กาหนดจัดประชุมในเดือน
กิจกรรมทางกายแม่และ
มิถุนายน 2564 นั้น แต่เนื่องด้วยผู้เข้าร่วมประชุม ภาคีเครือข่าย
เด็ก
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นส่ ง เสริ ม การเล่ น และผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ที่เกี่ยวข้องติดภารกิจการดาเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคโควิ ด 19 ไม่ ส ะดวกในการจั ด ประชุ ม ในเดื อ นดั ง กล่ า ว
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพจึงได้ปรับแผนการจัดประชุมไป
เป็ น เดื อ นกรกฎาคม 2564 โดยได้ จั ด การประชุ ม ในวั น ที่ 20
กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกอง
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://tinyurl.com/ynu3p7ae

-7ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 1.7 ร้อยละของเด็ก
อายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วง
อายุที่กาหนดมีพัฒนา
การสมวัย

กิจกรรมการดาเนินงาน
จัดประชุมติดตามการขับเคลื่อน
นโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกด้วย
ระบบ VDO Conference

ผลการดาเนินงาน
ตามทีแ่ ผนการจัดประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทย
เล่นเปลี่ยนโลกด้วยระบบ VDO Conference ได้กาหนดจัด
ประชุม 2 ครั้ง คือ จัดประชุมเดือนเมษายน 2564 จานวน 1 ครั้ง
และจัดประชุมเดือนสิงหาคม 2564 จานวน 1 ครั้ง นั้น
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพได้จัดประชุมดังกล่าวไปแล้ว
ในเดือนเมษายน 2564 ไปแล้ว และได้กาหนดจัดประชุม ครั้งที่ 2
ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 กรม
อนามัย เป็นไปตามแผนที่กาหนด
หลักฐานตาม Link ที่แนบ หน้าที่ 2
https://tinyurl.com/ynu3p7ae

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี
กิจกรรมทางกายแม่และ
เด็ก

-8ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 1.17
จานวนโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ (Plus HL)

กิจกรรมการดาเนินงาน
1. จั ด ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้ า นการ
ส่ งเสริ มกิ จ กรรมทางกาย
เ พื่ อ ก า ร จั ด ก า ร โ ร ค อ้ ว น
ในเด็กไทยยุควิถีชีวิตใหม่อย่าง
ยั่งยืน

ผลการดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
กรมอนามัย ได้อนุมัติให้จัด ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการส่งเสริม
ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์/
น.ส.ศิรนิ ญา วัลภา
กิจกรรมทางกายเพื่อการจัดการ โรคอ้วน ในเด็กไทยยุควิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน ในรูปแบบ
เสมือนจริง (Virtual meeting) ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564
ณ ห้องประชุมกาธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย ซึ่งมีพิธีมอบโล่ประกาศ
เกียรติ คุณ เพื่อเชิดชูเกียรติครู บุคลากรสาธารณสุข โรงเรียนและหน่วยงานเครื อข่ าย
ที่ ได้ รั บการคั ดเลื อกเป็ นองค์ กรรอบรู้ สุ ขภาพ (Health Literate Organization: HLO)
ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี และองค์กรที่มี
วิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน
แข็งแรง IQ EQ ดี ปีงบประมาณ 2564 จานวนรวมทั้งสิ้น 97 แห่ง
ซึ่งขณะนี้ การดาเนินงานอยู่ระหว่างดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญหน่วยงานเครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอก เข้าร่วมการประชุมและรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ รายละเอียด
ตามหลักฐานที่แนบ ดังนี้
1) หลักฐานการขออนุมัติจัดประชุมและใช้งบประมาณในโครงการ
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://tinyurl.com/2wf52jdc

-9ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 1.17
จานวนโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ (Plus HL)

กิจกรรมการดาเนินงาน
1. จั ด ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้ า นการ
ส่ งเสริ มกิ จ กรรมทางกาย
เ พื่ อ ก า ร จั ด ก า ร โ ร ค อ้ ว น
ในเด็กไทยยุควิถีชีวิตใหม่อย่าง
ยั่งยืน (ต่อ)

ผลการดาเนินงาน

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

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

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์/
น.ส.ศิรินญา วัลภา

- 10 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 1.17
จานวนโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ (Plus HL)

กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1. จั ด ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร หลักฐานตาม Link ที่แนบ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้ า นการ https://tinyurl.com/v2stmemk
ส่ งเสริ มกิ จ กรรมทางกาย
เ พื่ อ ก า ร จั ด ก า ร โ ร ค อ้ ว น
ในเด็กไทยยุควิถีชีวิตใหม่อย่าง
ยั่งยืน (ต่อ)

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

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์/
น.ส.ศิรินญา วัลภา

- 11 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 1.17
จานวนโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ (Plus HL)

กิจกรรมการดาเนินงาน
2. จัดทาสื่อมัลติมีเดียและการจัดการ
ความรู้ การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
วัยเรียนและวัยรุ่น

ผลการดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
ผลการด าเนิ น งานจั ด ท าสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย และการจั ด การความรู้
ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์/
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น จานวน 6 รูปแบบ ดังนี้
น.ส.ศิรนิ ญา วัลภา
1) หนังสือ รายงานการวิจัยส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น
ออกแบบ จานวน 3 เรื่อง ดังนี้
(1) รายงานการวิจัยผลฉับพลันของการออกกาลังกาย
แบบจิงโจ้กระโดดที่มีต่อการหลั่งโกรทฮอร์โมนในเด็ก
สมส่วนและอ้วน ชายและหญิง

แหล่งที่มา : https://dopah.anamai.moph.go.th/th/chopachipagame
(2) รายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดความฉลาดทางการเคลื่อนไหว

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

- 12 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 1.17
จานวนโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ (Plus HL)

กิจกรรมการดาเนินงาน
2. จัดทาสื่อมัลติมีเดียและการจัดการ
ความรู้ การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
วัยเรียนและวัยรุ่น (ต่อ)

ผลการดาเนินงาน
(3) กรอบแนวทางการสื่อสารรณรงค์การส่งเสริมกิจกรรมทาง
กาย

แหล่งที่มา : https://dopah.anamai.moph.go.th/th/chopachipagame
2) โปสเตอร์ การส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น
ออกแบบ จานวน 1 เรื่อง และจัดพิมพ์ จานวน 300 ใบ

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

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์/
น.ส.ศิรินญา วัลภา

- 13 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 1.17
จานวนโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ (Plus HL)

กิจกรรมการดาเนินงาน
2. จัดทาสื่อมัลติมีเดียและการจัดการ
ความรู้ การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
วัยเรียนและวัยรุ่น (ต่อ)

ผลการดาเนินงาน
3) แผ่นพับ การส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น
ออกแบบ จานวน 1 เรื่อง และจัดพิมพ์ จานวน 300 ใบ

แหล่งที่มา : https://dopah.anamai.moph.go.th/th/chopachipagame
4) คู่มือการสมัครขอรับรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศและองค์กร
รอบรู้สุขภาพ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็ กไทย สูง สมส่วน
แข็งแรง IQ EQ ดี ได้จัดพิมพ์ จานวน 200 เล่ม

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

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์/
น.ส.ศิรินญา วัลภา

- 14 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 1.17
จานวนโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ (Plus HL)

กิจกรรมการดาเนินงาน
2. จัดทาสื่อมัลติมีเดียและการจัดการ
ความรู้ การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
วัยเรียนและวัยรุ่น (ต่อ)

ผลการดาเนินงาน
5) Backdrop การส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น
ออกแบบ จานวน 2 เรื่อง

แหล่งที่มา : https://dopah.anamai.moph.go.th/th/chopachipagame
6) ออกแบบ Roll up การส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น
ออกแบบ จานวน 1 เรื่อง

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

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์/
น.ส.ศิรินญา วัลภา

- 15 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 1.17
จานวนโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ (Plus HL)

กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
3. จัดทาคูม่ ือส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การจัดทาคู่มือส่งเสริมกิจกรรมทางกายภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์/
ในถิ่นทุรกันดาร ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
น.ส.ศิรนิ ญา วัลภา
ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและ
1)
คู
่
ม
ื
อ
สมั
ค
รขอรั
บ
รางวั
ล
การส่
ง
เสริ
ม
กิ
จ
กรรมทางกายเด็
ก
และเยาวชนในถิ
น
่
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ทุรกันดาร ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตาม
พระราชด าริ สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2) คู่มือสมัครขอรับรางวัลการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสามเณรในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร ตามพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี

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

- 16 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 1.17
จานวนโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ (Plus HL)

กิจกรรมการดาเนินงาน
3. จัดทาคูม่ ือส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (ต่อ)

ผลการดาเนินงาน

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

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์/
น.ส.ศิรินญา วัลภา

- 17 ตามหนังสือที่ สธ 0937.05/82 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ได้มีการปรับอนุมัติกิจกรรมโครงการก้าวท้าใจ ซึ่งมีการปรับแผนในกิจกรรมดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 2.1 ปรับงบประมาณคงเหลือ จานวน 6,675.- บาท โอนไปกิจกรรมที่ 5.3
กิจกรรมที่ 2.2 ปรับงบประมาณคงเหลือ จานวน 5,000.- บาท โอนไปกิจกรรมที่ 5.3
กิจกรรมที่ 2.4 การปรับจานวนครั้งการจัดประชุม 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

กิจกรรมการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด 1.19 ร้อยละของวัย การประชาสัมพันธ์ และเปิดตัว มหกรรม
ทางานอายุ 25-59 ปี
การส่งเสริมการออกกาลังกายระดับชาติ
ที่มีการเตรียมการ
“ก้าวท้าใจ Season 3”
เพื่อยามสูงอายุ
ด้านสุขภาพโดยการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมเชิญชวน ปัญหาอุปสรรค
เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ประชาชนเข้าร่วม “ก้าวท้าใจ Season 3”
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ทาให้ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดตัวไม่เป็นไปตามรูปแบบที่
กาหนด
แนวทางการแก้ไข
มีการปรับรูปแบบการดาเนินงาน และดาเนินการตาม
มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

- 18 ตัวชี้วัด

กิจกรรมการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด 1.19 ร้อยละของวัย การบริหารงานลงทะเบียนและบริหาร
ทางานอายุ 25-59 ปี
จัดการข้อมูลส่งเสริมการออกกาลังกาย
ที่มีการเตรียมการ
เพื่อสุขภาพทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อยามสูงอายุ
ด้านสุขภาพโดยการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์

ผลการดาเนินงาน
1. อยู่ระหว่างการบริหารงานลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูล
ส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดาเนินงานก้าวท้าใจ
Season 3
3. จานวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพ 5,676,156 บัญชี
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.50 น.)
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://tinyurl.com/2ba8yu68

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค
มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในช่วง
เปิดตัวกิจกรรมจานวนมากทาให้ระบบ
การบริหารจัดการฐานข้อมูลส่งเสริม
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ และ
แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ Season 3 ไม่
เสถียรในช่วงแรก
แนวทางการแก้ไข
ปรับระบบการบริหารจัดการข้อมูลให้
สามารถรองรับการเข้าใช้งานได้มาก
ขึ้น และมีช่องทางรับปัญหาระบบการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลส่งเสริมการ
ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ และ
แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ Season 3

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

- 19 ตัวชี้วัด

กิจกรรมการดาเนินงาน

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

ตัวชี้วัด 1.19 ร้อยละของวัย การพัฒนาองค์ความรู้การปรับเปลี่ยน
ทางานอายุ 25-59 ปี
พฤติกรรมสุขภาพ (DPAC)
ที่มีการเตรียมการ
เพื่อยามสูงอายุ
ด้านสุขภาพโดยการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์

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

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

- 20 ตามหนังสือที่ สธ 0937.05/82 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ได้มีการปรับอนุมัติกิจกรรมโครงการก้าวท้าใจ ซึ่งมีการปรับแผนในกิจกรรมดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 2.1 ปรับงบประมาณคงเหลือ จานวน 6,675.- บาท โอนไปกิจกรรมที่ 5.3
กิจกรรมที่ 2.2 ปรับงบประมาณคงเหลือ จานวน 5,000.- บาท โอนไปกิจกรรมที่ 5.3
กิจกรรมที่ 2.4 การปรับจานวนครั้งการจัดประชุม 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
ตัวชี้วัด 1.38 จานวน
ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
10 ล้านครอบครัว
ออกกาลังกาย

กิจกรรมการดาเนินงาน
การบริหารงานลงทะเบียนและบริหาร
จัดการข้อมูลส่งเสริมการออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ผลการดาเนินงาน
1. อยู่ระหว่างการบริหารงานลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูล
ส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดาเนินงานก้าวท้าใจ
Season 3
3. จานวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ
10 ล้านครอบครัวไทยออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ 5,676,156 บัญชี
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
เวลา 23.50 น.)

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค
มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในช่วง
เปิดตัวกิจกรรมจานวนมากทาให้ระบบ
การบริหารจัดการฐานข้อมูลส่งเสริม
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ และ
แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ Season 3 ไม่
เสถียรในช่วงแรก

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

- 21 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 1.38 จานวน
ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
10 ล้านครอบครัว
ออกกาลังกาย

กิจกรรมการดาเนินงาน
การบริหารงานลงทะเบียนและบริหาร
จัดการข้อมูลส่งเสริมการออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

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

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

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข
ปรับระบบการบริหารจัดการข้อมูลให้
สามารถรองรับการเข้าใช้งานได้มาก
ขึ้น และมีช่องทางรับปัญหาระบบการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลส่งเสริมการ
ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ และ
แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ Season 3

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

- 22 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 1.38 จานวน
ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
10 ล้านครอบครัว
ออกกาลังกาย

กิจกรรมการดาเนินงาน
การประชาสัมพันธ์ และเปิดตัว มหกรรม
การส่งเสริมการออกกาลังกายระดับชาติ
“ก้าวท้าใจ Season 3”

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วม
“ก้าวท้าใจ Season 3”

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ทาให้ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดตัวไม่
เป็นไปตามรูปแบบที่กาหนด
แนวทางการแก้ไข
มีการปรับรูปแบบการดาเนินงาน และ
ดาเนินการตามมาตรการในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

การพัฒนาองค์ความรู้การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ (DPAC)

ได้สื่อองค์ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
หลักฐานตาม Link ทีแ่ นบ
https://tinyurl.com/935j5zw8

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

- 23 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 1.21 ร้อยละของ
ประชากรสูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์

*ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ด้าน กิจกรรม
ทางกายที่ระดับปานกลาง
(เดิน /ปั่นจักรยาน/ทางานบ้าน/
ทาไร่/ทาสวน/
ทานา/ออกกาลังกาย) สะสม 150
นาที/สัปดาห์ คิดเป็น
ร้อยละ 50.06
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://tinyurl.com/37k9zs8v

กิจกรรมการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

จัดประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างกระแส
ความรอบรู้ การส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย
และการออกกาลังกายสาหรับผู้สูงอายุ
ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 หัวข้อ “สูงวัย
ขยับกาย เพิ่มภูมิคุ้มกัน อยู่บ้าน ต้านโควิด
19” (งบประมาณ 180,000 บาท)

ดาเนินการจัดงานเสวนา เรื่อง สูงวัย ขยับกาย
เพิ่มภูมิคุ้มกัน อยู่บ้าน ต้านโควิด 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 โดยหัวข้อที่เสวนามีดังนี้
1. การส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุด้วยการเพิ่ม
กิจกรรมทางกาย ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://tinyurl.com/y96tuvzn

ปัญหาอุปสรรค
/แนวทางการแก้ไข
-

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
1.นายชัยรัชต์ จันทร์ตรี
2.นางสาวพรรณี ทับธานี
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายผู้สูงอายุ

- 24 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 1.21 ร้อยละของ
ประชากรสูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์

กิจกรรมการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
2. การออกกาลังกายทีเ่ หมาะสมสาหรับ
ผู้สูงอายุในเวลาที่อยู่บ้าน
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://tinyurl.com/2ywyxcxb

3. การจัดบ้าน ที่อยู่อาศัยอย่างไร ให้เหมาะสม
ปลอดภัย และสุขภาพดี สาหรับผูส้ ูงอายุ
มีผู้เข้าชมการเสวนาจานวน 766 view
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://tinyurl.com/4rv2mj8m

ปัญหาอุปสรรค
/แนวทางการแก้ไข
-

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
1.นายชัยรัชต์ จันทร์ตรี
2.นางสาวพรรณี ทับธานี
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทาง
กายผู้สูงอายุ

- 25 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 1.21 ร้อยละของ
ประชากรสูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์
*ผลการดาเนินงานในApplication
H4U พบว่ามีผู้สูงอายุตอบ
แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์ จานวน 1,277,310
คน
ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ จานวน
393,116 คน คิดเป็นร้อยละ
30.8 ( 8 ด้าน )
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://tinyurl.com/46rf85zb

กิจกรรมการดาเนินงาน
จัดทาคลิปวีดีทัศน์เรื่องกิจกรรมบริหาร
สมองด้วยการบริหารกายสาหรับผูส้ ูงอายุ
(งบประมาณ133,980 บาท)

ปัญหาอุปสรรค
/แนวทางการแก้ไข
1) ดาเนินการถ่ายทาคลิปวีดีทศั น์เรื่องกิจกรรม การจัดทาคลิปวีดีทัศน์ เรื่องกิจกรรม
บริหารสมองด้วยการบริหารกายสาหรับ
บริหารสมองด้วยการบริหารกาย
ผู้สูงอายุ จานวน 5 คลิป ประกอบด้วย ดังนี้
สาหรับผู้สูงอายุ ดาเนินการได้ล่าช้า
1.1กลุ่มท่าบริหารสมองที่ 1 การเคลื่อนไหว
เนื่องจากมีความขัดข้องทางด้าน
เพื่อกระตุ้น (Energizing Movement)
บริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน
1.2 กลุ่มท่าบริหารสมองที่ 2 การเคลื่อนไหว ไม่เพียงพอ ต่อการดาเนินการทาสัญญา
สลับข้าง (Cross Over Movement)
จัดจ้างให้เป็นไปตามกาหนดเวลาได้
1.3 กลุ่มท่าบริหารสมองที่ 3 การเคลื่อนไหว
ทุก ๆ ส่วน (Useful)
1.4 กลุ่มท่าบริหารสมองที่ 4 การยืดส่วนต่าง
ๆของร่างกาย (Lengthening Movement)
1.5 การบริหารสมองด้วยเกมส์กระตุ้น
ศักยภาพสมอง
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://tinyurl.com/39m4k9e8
ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
1.นายชัยรัชต์ จันทร์ตรี
2.นางสาวพรรณี ทับธานี
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายผู้สูงอายุ

- 26 3.2.2 ตัวชี้วัดองค์กรสมรรถนะสูง (HPO) 5 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 2.1.1
ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินงานตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน

กิจกรรมการดาเนินงาน
1.ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานด้านต่าง ๆ พร้อมรายงาน
ผลการตรวจ สอบให้ผู้บริหารทราบและส่งกรมตาม
กาหนด

ผลการดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
ผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงานได้ดาเนินการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายในประจา
แล้ว รายงานผลเสนอผู้อานวยการกองฯ 3 ไตรมาส
หน่วยงาน
เรียบร้อยแล้ว และได้สรุปข้อมูลการตรวจสอบ
การดาเนินการต่าง ๆ
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://tinyurl.com/hxryuujd

2. จัดทามาตรฐาน/แนวทางการปฏิบัติ SOP หรือ
Flow Chartกระบวนงานที่สาคัญฯ

จัดทามาตรฐาน/แนวทางการปฏิบตั ิ SOP หรือ
Flow Chartกระบวนงานที่สาคัญฯ 5 กระบวนงาน
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 1
https://tinyurl.com/3ya2n4zm

- คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน
- กลุ่มอานวยการ

- 27 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 2.1.1
ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินงานตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน

กิจกรรมการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 2
https://tinyurl.com/n3mwf5db

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

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

- 28 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 2.1.1
ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินงานตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน

กิจกรรมการดาเนินงาน

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

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

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

- 29 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 2.1.1
ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินงานตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน

กิจกรรมการดาเนินงาน
3. เผยแพร่มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงาน SOP
หรือ Flow Chart กระบวนงานที่ปรับปรุงในเว็ปไซด์
หน่วยงาน/ที่ประชุมกอง

ผลการดาเนินงาน
เผยแพร่มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงาน SOP
หรือ Flow Chart กระบวนงานที่ปรับปรุงในเว็ป
ไซด์หน่วยงาน/ที่ประชุมกองเรียบร้อยแล้ว
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://tinyurl.com/5aysddcd

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
- คณะกรรมกรรมการ
ติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน
- กลุ่มอานวยการ

- 30 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 2.1.2
ระดับความสาเร็จของการบริหาร
ความเสีย่ งโครงการสาคัญ ตาม
แผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน

กิจกรรมการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารจัดการ แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการเดือนกรกฎาคม 2564
เดือนกรกฎาคม 2564
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
https://tinyurl.com/pnxnsnsw

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
กลุ่มอานวยการและ
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

- 31 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด 2.2
ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนา
องค์กรแห่งความสุข
ทีม่ ีคุณภาพ

กิจกรรมการดาเนินงาน

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

ผลการดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
Outcome: ผลลั พธ์ ของการด าเนิ นการตาม
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 รอบ 5 เดือน
หลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
ผลการดาเนินงานตามแผนและมาตรการที่กาหนด
: √ (ดาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)
กิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day
(ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)
ครั้งที่ 9 วันที่ 22 ก.ค. 64
(ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว)
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
1. รายงานการประชุมคณะทางานตัวชี้วัด 2.2
ครั้งที่ 4/2564
https://tinyurl.com/ys49a62m
2. สรุปผลการดาเนินการกิจกรรมรณรงค์ และ
ภาพกิ จ กรรมกิ จ กรรมรณรงค์ Big Cleaning Day
(5 ส: สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย)
https://tinyurl.com/ypadwcfd

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
6 กลุ่มงาน
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก
กลุ่มพัฒนาฯวัยเรียนวัยรุ่น
กลุ่มพัฒนาฯวัยทางาน
กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอายุ

- 32 ตัวชี้วัด

กิจกรรมการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การ
พัฒนาศักยภาพ การขับเคลื่อนองค์กรสู่
ความสาเร็จ ปี 2564

ผลการดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
Outcome: ผลลั พธ์ ของการด าเนิ นการตาม
กลุ่มอานวยการ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 รอบ 5 เดือน
หลั ง (มี น าคม - กรกฎาคม 2564)ผล ก า ร
ดาเนินงานตามแผนและมาตรการที่กาหนด : √
(ดาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)
ตามมติที่ประชุมคณะทางานตัวชี้วัด 2.2 เห็นชอบ
ให้มีการปรับปรุงแผนครั้งที่ 3 ในส่วนของกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ การ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสาเร็จ ปี 2564 (ยังไม่ได้
ดาเนินการและไม่สามารถดาเนินการได้ ) เนื่องจาก
สถานการณ์ ระบาดของโรคติ ดเชื้อ ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
จึ ง เปลี่ ย นเป็ น กิ จ กรรมสนั บ สนุ น ครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนขาดแคลน
5 โรงเรียน จานวน 25 เครื่อง ให้แล้วเสร็จ วันที่
14 กรกฎาคม 2564

- 33 ตัวชี้วัด

กิจกรรมการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
การพัฒนาศักยภาพ การขับเคลื่อนองค์กรสู่
ความสาเร็จ ปี 2564 (ต่อ)

ผลการดาเนินงาน
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
1. รายงานการประชุมคณะทางานตัวชี้วัด 2.2
ครั้งที่ 4/2564
https://tinyurl.com/ys49a62m
2. ปรั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารขั บ เคลื่ อ น ครั้ ง ที่ 3
(ฉบับปรับปรุง) รอบ 5 เดือนหลัง เนื่องจากกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ การ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสาเร็จ ไม่สารถดาเนินการ
ได้
https://tinyurl.com/8ajnafjj
3. ห ลั ก ฐ า น กิ จ กร ร ม ส นั บ ส นุ น ค รุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนขาดแคลน 5
โรงเรียน จานวน 25 เครื่อง
https://tinyurl.com/y2kv8xn3

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
กลุ่มอานวยการ

- 34 ตัวชี้วัด

กิจกรรมการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3

ผลการดาเนินงาน
Outcome: ผล ลั พธ์ ข อ งก าร ด าเนิ นก าร ต า ม
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 รอบ 5 เดือน
หลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
ผลการดาเนินงานตามแผนและมาตรการที่กาหนด :
√ (ดาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)
การเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 “100
วัน 100 กิโลเมตร” ได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการ
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารความรู้ผ่านไลน์กองฯ และบุ
คลการมีการส่งระยะสะสมอย่างต่อเนื่อง และได้มีการ
ขยายระยะเวลาในการสะสมระยะทางถึ ง วั น ที่ 7
สิงหาคม 2564
อนึ่งบุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพได้
เข้าร่วมกิจกรรมฯ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการส่ง
ระยะทางอย่างต่อเนื่อง

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการ
แก้ไข
-

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
กลุ่มพัฒนาฯวัยทางาน

- 35 ตัวชี้วัด

กิจกรรมการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3
(ต่อ)

ผลการดาเนินงาน
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
1. รายงานการประชุมคณะทางานตัวชี้วัด 2.2
ครั้งที่ 4/2564
https://tinyurl.com/ys49a62m
2. หลั ก ฐานการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมก้ า วท้ า ใจ
Season 3 “100 วัน 100 กิโลเมตร” โดยแบ่งตาม
กลุ่มงานฯ ในกองฯ
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419f
dd6071/tinymce/KPI256406/256406202
01.pdf

3. ผู้อานวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
มอบเสื้อแก่บุคลากรในกองฯ ผู้พิชิต 100 วัน 100
กิโลเมตร
https://tinyurl.com/57mbyf97

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการ
แก้ไข
-

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
กลุ่มพัฒนาฯวัยทางาน

- 36 ตัวชี้วัด

กิจกรรมการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 5 การเข้ารับการตรวจสุขภาพ
ของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
Outcome: ผลลัพธ์ของการดาเนินการตามแผนปฏิ บั ติ กลุม่ อานวยการ
กลุ่มอานวยการ
การขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม กรกฎาคม 2564)
ผลการดาเนินงานตามแผนและมาตรการที่กาหนด : √
(ดาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)
ได้รับหนังสือเวียนจากสานักงานเลขานุก ารกรมขอ
เชิญบุคลากรเข้ารับการตรวจสุ ขภาพ ประจาปี 2564
และมีบุคลากร (ข้าราชการ ลู กจ้างประจา และพนักงาน
ราชการ) เข้ารับการตรวจสุขภาพ โดยการเข้ารับการตรวจ
สุขภาพของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน ภายในสิ้นเดือน
มิถุนายน 2564
กองฯมีการประชาสัมพันธ์ทางไลน์กองฯ เพื่อเชิญชวน
ให้บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพ ทาให้สามารถตรวจ
พบโรคต่างๆได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ ทาให้ได้รับการรักษาที่
เหมาะสม และป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ โ รคลุ ก ลามไปมากจนเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนรุนแรง หรือหากตรวจพบว่ายังไม่เป็นโรค
แต่มีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรค เราก็จะได้ดูแลป้องกัน ลด
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะทาให้เกิดโรค และเฝ้าระวังติดตาม
ปัญหาสุขภาพนั้นอย่างใกล้ชิด

- 37 ตัวชี้วัด

กิจกรรมการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 5 การเข้ารับการตรวจสุขภาพ
ของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน (ต่อ)

ผลการดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
จากการดาเนินกิจกรรม การเข้ารับการตรวจสุขภาพ
กลุ่มอานวยการ
ของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน นั้น พบว่าบุคลากรในกอง
ฯ ได้ เ ข้ า รั บ การตรวจสุ ข ภาพประจ าปี ต ามสิ ท ธิ ข อง
ประเภทบุคลากร จานวน 40 คน จากจานวนบุคลากร
ทั้งหมด 40 ราย (ข้าราชการ ลูกจ้างระจา และพนักงาน
ราชการ) โดยคิดเป็นร้อยละ 100
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
1. รายงานการประชุมคณะทางานตัวชี้วัด 2.2 ครั้ง
ที่ 4/2564
https://tinyurl.com/ys49a62m
2. หลักฐานแสดงบุคลากรทุกคนในหน่วยงานเข้ารับ
การตรวจสุขภาพประจาปีตามสิทธิประเภทของบุคลากร
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fd
d6071/tinymce/KPI256406/25640620204.
pdf

- 38 ตัวชี้วัด

กิจกรรมการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 6 การเข้ารับการประเมิน BMI

ผลการดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
Outcome: ผ ล ลั พ ธ์ ข อ ง ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม กลุม่ พัฒนาฯผู้สูงอายุ
กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอายุ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 รอบ 5 เดือนหลัง
(มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
ผลการดาเนินงานตามแผนและมาตรการที่กาหนด : √
(ดาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)
วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล BMI ของบุ ค ลากรในกองฯ รอบ 5
เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564) ได้ดาเนินการ
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
การเข้ารับการประเมิน BMI และวิเคราะห์ข้อมูล BMI
ของบุคลากรในกองฯ รอบที่ 2: รอบ 5 เดือนหลัง (เดือน
มีนาคม 2564 - กรกฎาคม 2564) บุคลากรจะได้รับ
การเข้ารับการตรวจ In body จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
- ครั้ ง ที่ 1 เดื อ นมี น าคม 2564 (ได้ ด าเนิ น การ
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ) และน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ เ พื่ อ หา
ค่ า BMI จากการวั ด Inbody เพื่ อ ตรวจค่า BMI จ านวน
39 คน มีค่า BMI ปกติ จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ
38.46 ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีร้อยละของค่า MBI ปกติลดลง
ดังตาราง
- ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2564 (ได้ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว)
และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาค่า BMI จากการวัด
Inbody เพื่อตรวจค่า BMI จานวน 40 คน มีค่า BMI ปกติ
จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ซึ่งจะเห็นได้ว่า
มีร้อยละของค่า MBI ปกติเพิ่มขึ้น

- 39 ตัวชี้วัด

กิจกรรมการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 6 การเข้ารับการประเมิน BMI
(ต่อ)

ผลการดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
จานวนบุคลากรของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กลุม่ พัฒนาฯผู้สูงอายุ
กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอายุ
จากการตรวจวัด In body เพื่อตรวจค่า BMI จานวน 40
คน รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564) และ
ดาเนินการคานวณร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI
ปกติ โดยคานวณจาก (ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติ
ที่เพิ่มขึ้นในรอบ 5 เดือนหลังของปี 2564 - ร้อยละของ
บุคลากรที่มี BMI ปกติที่เพิ่มขึ้นในรอบ 5 เดือนแรกของปี
2564)
รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564)
BMI ปกติ จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 43.59
รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564) BMI
ปกติ จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00
ดังนั้นบุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพมีร้อย
ละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ เพิ่มขึ้นเท่ากับ 6.41 คิดเป็นคะแนน 0.5
คะแนน
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
1. รายงานการประชุมคณะทางานตัวชี้วัด 2.2 ครั้ง
ที่ 4/2564
https://tinyurl.com/ys49a62m
2. หลักฐานแสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์เพื่อคานวณ
ร้ อ ยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของบุ ค ลากรที่ มี BMI ปกติ ของกอง
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
https://tinyurl.com/3sr3skpa

- 40 ตัวชี้วัด

กิจกรรมการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 8 การให้ความรู้อนามัย
ส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
Outcome: ผล ลั พธ์ ข อ งก ารด าเนิ นก าร ตาม
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 รอบ 5 เดือนหลัง
(มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
ผลการดาเนินงานตามแผนและมาตรการที่กาหนด : √
(ดาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)
การให้ ค วามรู้ เ ป็ น รู ป แบบหนึ่ ง นอกจากจะให้ อ งค์
ความรู้ แ ล้ ว ยั ง เป็ น การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า ง
บุคลากร การให้องค์ความรู้ผ่านไลน์กองฯ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เชิงแสดงความคิดเห็น หลังจากการประชุมต่าง ๆ
ของกองฯ ถื อ เป็ น การติ ด ตามประชุ ม ทุ ก ๆ เดื อ นและ
นาเข้าประชุมกองฯ สรุปผลรายงานความก้าวหน้ าของ
กิจกรรม
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
1. รายงานการประชุมคณะทางานตัวชี้วัด 2.2 ครั้ง
ที่ 4/2564
https://tinyurl.com/ys49a62m

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
6 กลุ่มงาน
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก
กลุ่มพัฒนาฯวัยเรียนวัยรุ่น
กลุ่มพัฒนาฯวัยทางาน
กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอายุ

- 41 ตัวชี้วัด

กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
กิจกรรมที่ 9 การวิเคราะห์องค์ประกอบ
Outcome: ผลลั พ ธ์ ข องการด าเนิ นการตาม
กลุ่มพัฒนาฯวัยทางาน
ในร่างกาย และทดสอบสมรรถภาพ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 รอบ 5 เดือนหลัง
กลุม่ พัฒนาฯผู้สูงอายุ
ทางกาย
(มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
ผลการดาเนินงานตามแผนและมาตรการที่กาหนด : √
(ดาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
1. รายงานการประชุ ม คณะท างานตั ว ชี้ วั ด 2.2
ครั้งที่ 4/2564
https://tinyurl.com/ys49a62m
2. หลักฐานแสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์เพื่อคานวณ
ร้ อ ยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของบุ ค ลากรที่ มี BMI ปกติ ของกอง
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
https://tinyurl.com/3sr3skpa
3. ผลการวิเคราะห์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
https://dopah.anamai.moph.go.th/webupload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fd
d6071/tinymce/KPI256404/202/25640420
520203.pdf
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กิจกรรมการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 10 ยืดเหยียดกล้ามเนือ้
ระหว่างวัน (Healthy Break)

ผลการดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
Outcome: ผล ลั พธ์ ข อ งก ารด าเนิ นก าร ตาม
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 รอบ 5 เดือนหลัง
(มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
ผลการดาเนินงานตามแผนและมาตรการที่กาหนด : √
(ดาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)
กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่ดาเนินการในรอบ 5 เดือน
หลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564) เนื่องจากสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จึงได้ดาเนินการกิจกรรมให้เป็นไปใน
รู ป แบบของการสื่อ สาร การประชาสัมพั นธ์และสื่อสาร
ความรู้ผ่านแอพลิเคชั่น LINE กองฯ และกาหนดตาราง
การออกกาลังกายในแต่ละวัน ให้บุคลากรในหน่วยงานให้
ความร่วมมือในการทากิจกรรม
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
1. รายงานการประชุมคณะทางานตัวชี้วัด 2.2 ครั้งที่
4/2564
https://tinyurl.com/ys49a62m

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
6 กลุ่มงาน
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก
กลุ่มพัฒนาฯวัยเรียนวัยรุ่น
กลุ่มพัฒนาฯวัยทางาน
กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอายุ
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กิจกรรมการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 10 ยืดเหยียดกล้ามเนือ้
ระหว่างวัน (Healthy Break) (ต่อ)

ผลการดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
2. ภาพกิ จ กรรมยื ด เหยี ย ดกล้ า มเนื้ อ ระหว่ า งวั น
6 กลุ่มงาน
(Healthy Break)
กลุม่ อานวยการ
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
https://dopah.anamai.moph.go.th/webกลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก
upload/8x6b2a6a0c1fbe85a9c274e6419fd
กลุ่มพัฒนาฯวัยเรียนวัยรุ่น
d6071/tinymce/KPI256406/25640620203.
กลุ่มพัฒนาฯวัยทางาน
pdf
กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอายุ
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กิจกรรมการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

กิจกรรมที่ 11 นันทนาการศุกร์ Outcome: ผลลัพธ์ของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
หรรษา
ตัวชี้วัด 2.2 รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
ผลการดาเนินงานตามแผนและมาตรการที่กาหนด : √
(ดาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)
กิ จ กรรมนี้ จ ะเป็ น กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การในรอบ 5 เดื อ นหลั ง
(มีนาคม - กรกฎาคม 2564) เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดาเนินการกิจกรรม
จึงเป็นไปในรูป แบบของการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
ความรู้ผ่านแอพลิเคชั่น LINE ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
1. รายงานการประชุมคณะทางานตัวชี้วัด 2.2
ครั้งที่ 4/2564
https://tinyurl.com/ys49a62m

ปัญหาอุปสรรค/แนว
ทางการแก้ไข
-

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
6 กลุ่มงาน
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก
กลุ่มพัฒนาฯวัยเรียนวัยรุ่น
กลุ่มพัฒนาฯวัยทางาน
กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอายุ
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ตัวชี้วัด 2.3
ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ

กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1. จัดทารายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณ (รบจ.1 โดยใช้ข้อมูลมาจาก
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
ระบบ GFMIS)
https://tinyurl.com/3mdc3cmb

2. เสนอรายงานผลการติดตามเร่งรัดการ
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)
เบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ให้ผอู้ านวยการ หลักฐานตาม Link ที่แนบ
ทราบโดยสรุปวงเงินงบประมาณทีต่ ้องเร่งรัด https://tinyurl.com/3mdc3cmb
การเบิกจ่าย เพื่อให้ผู้อานวยการสัง่ การในการ
ขับเคลื่อนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
หรือสูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกาหนด

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
กลุ่มอานวยการ
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กิจกรรมการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

3. ติดตามการเบิกจ่ายในที่ประชุมกองทุกครั้ง รายงานการประชุมกองฯ ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 8 กรกฎาคม
2564 ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
หลักฐานตาม Link ที่แนบ หน้า 4
https://tinyurl.com/ycpt3twa

4. จัดประชุมรายงานผลการติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ 2.3

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

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

- 47 ตัวชี้วัด
กิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสาเร็จของ - ดาเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกองฯ
การเป็นองค์กรแห่ง
ครัง้ ที่ 2 ภายใต้โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
การเรียนรู้ (LO)
องค์กร (Knowledge Management) เรื่อง
การพัฒนาผู้อานวยการเล่น (play worker)
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กปฐมวัยด้วยการ
***หลักฐานแนบท้ายรายงานรอบ เรียนรู้แบบออนไลน์ วัน/เดือน : 5 เดือนสิงหาคม
เดือนกรกฎาคม 2564
2564 (หลังการประชุมกองกิจกรรมทางกาย
หลักฐานตาม Link ที่แนบ
เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 11/2564)
https://tinyurl.com/2xa5kfwh
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพแม่และเด็ก

ผลการดาเนินงาน
1. รายงานประชุมกองกิจกรรมทางกาย
ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

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

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
- กองฯ ยังไม่มีงบประมาณเฉพาะ
สาหรับโครงการการจัดการความรู้
ของกองฯ
- บุคลากรของกองยังขาดแรงจูงใจ
ในการวางแผนเข้าร่วมเวที
แลกเปลีย่ นเรียนรูต้ ่าง ๆ ของกองฯ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน
- คณะทางานตัวชี้วัด 2.4
ระดับความสาเร็จของการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(LO)
- กลุ่มบริหายุทธศาสตร์
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กิจกรรมการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน

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

ตัวชี้วัด 2.5
ร้อยละการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุ
เป้าหมาย

แผนและผลการดาเนินงานรายเดือน กองกิจกรรม
ทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม

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

รับทราบและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

- 49 ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
นางทับทิม ศรีวิไล พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รก.นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พิเศษ ได้นาเสนอเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรที่ร่วมประชุมว่า วันนี้กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่
และเด็ก ได้มีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขอนาเสนอเรื่องของการพัฒนา
ทั ก ษะผู้ อ านวยการเล่ น (Play Worker) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาทั ก ษะเด็ ก ปฐมวั ย ในการเรี ย นรู้ แ บบออนไลน์
ขอเกริ่นนาก่อนที่จะมอบเวทีนี้ให้กับผู้รับผิดชอบงาน เด็กที่เราทุกคนรู้กันว่าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีเกิดจากอะไร
ซึ่งปัจจุบันนี้เด็กส่วนใหญ่ติดมือถือ โซเชียล เด็กก็จะมีพัฒนาการที่ล่าช้า ซึ่งทางกลุ่มเองก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบาย
เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ซึ่งมีผู้อานวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เป็นที่ ปรึกษาและเป็นนโยบายของท่าน
รั ฐ มนตรี ช่ว ย จึ งได้คิดค้น ว่าเด็กจะเปลี่ ย นโลกได้อย่างไรในเรื่องของการเล่ น และขอมอบเวทีนี้ให้ นายธวัช ชัย
ทองบ่อ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา เพราะว่าได้รับมอบหมายให้นาเสนอและรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์
นายธวัชชัย ทองบ่อ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นาเสนอการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ เรื่อง
นวัตกรรมรูปแบบการส่งเสริม การเล่นเพื่อส่งเสริม พัฒนาการและทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 (Innovative
play styles to promote development and all skills of early childhood children in Thailand)
กระทรวงสาธารณสุขให้ความสาคัญกับการพัฒนาสุขภาพของเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการเล่น จึงมีนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ขับเคลื่อนด้วย 3F คือ
1. Family คื อ ครอบครั ว พ่ อ แม่ ผู้ เ ลี้ ย งดู เ ด็ก ร่ ว มเล่ น กั บเด็ ก เป็ นการสร้ างแรงจูงใจ
ในการเล่น และสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
2. Free คื อ การเปิ ด โอกาสให้ เ ด็ ก เล่ น ตามความต้ อ งการอย่ า งอิ ส ระ เล่ น ที่ ไ หนก็ ไ ด้
ขอให้ปลอดภัย
3. Fun คื อ การเล่ น ที่ ท าให้ เ ด็ ก เกิ ด ความสุ ข สนุ ก สนาน ด้ ว ยกิ จ กรรมสื่ อ ของเล่ น
ที่หลากหลาย หาง่าย และไม่ซับซ้อน เน้นของเล่ นที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับวัย การเลี้ยง
เด็กให้ดีคือการเลี้ยงเด็กให้มีความสุข อย่างลืมเล่นกับลูกทุกวัน เล่นได้ทุกที่ ทุกช่วงเวลา Family Free Fun เด็กไทย
เล่นเปลี่ยนโลก
กรมอนามัยขับเคลื่อนด้วยวิธีต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก มี 4 องค์ประกอบสาคัญ
1. พื้ น ที่ เ ล่ น คื อ สถานที่ เ ล่ น ที่ เ ด็ ก เล่ น ได้ โ ดยอิ ส ระเสรี เช่ น พื้ น ที่ ธ รรมชาติ มุ ม เล่ น
ตามบริบท สนามเด็กเล่น เป็นที่ที่มีความปลอดภัยและเปิดโอกาสให้เด็กเข้าถึงได้ง่าย
2. กระบวนการเล่ น คือ เด็กเป็นผู้ นาการเล่ น เล่ นอย่างอิส ระ เล่ นเป็นตัว ของตัว เอง
ตามความสนใจ ตามความต้องการ และการเล่นด้วยกิจกรรมทางกายที่ส่งเสริมสุขภาพทางกายและการเจริญเติบโต
เช่น การวิ่ง กระโดด ปีนป่าย
3. ผู้อานวยการเล่น คือ ผู้ที่สนับสนุนการเล่นกับเด็ก ดูแลเด็กเล่นและร่วมเล่นไปกับเด็ก
ให้เกิดความสุข สนุกสนานและปลอดภัย
4. หน่วยบริหารจัดการการเล่น คือ ครอบครัวและชุมชน เป็นองค์ประกอบสาคัญในการมี
ส่วนร่วมสร้างพื้นที่เล่น และการส่งเสริมพัฒนาการเล่นของเด็กทาให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
กรมอนามัยให้ความสาคัญกับผู้อานวยการเล่น โดยพัฒนาการเรียนรู้ออนไลน์หลั กสูตร
ผู้อานวยการเล่น (Play Worker) ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งช่วยให้พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ครูผู้ดูแลเด็กหรือท่านใดก็ตาม
ที่มีความต้องการเรี ยนรู้ เข้ามาเรีย นรู้ การเป็นผู้ อานวยการเล่น ท่านก็สามารถที่จ ะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ห ลั ก สู ตร
ผู้ อ านวยการเล่ น Play Worker ได้ ม าร่ ว มกั น ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ไทยไปด้ ว ยกั น สมั ค รได้ ต ามเว็ บ ไซต์
https://mooc.anamai.moph.go.th

- 50 จะตอบรั บ นโยบายของครอบครัว และตัว ชี้วัดของกรมอนามัย กลุ่ มพัฒ นาเทคโนโลยี
กิจ กรรมทางกายแม่และเด็ก ได้จั ดอบรมผู้ อานวยการเล่ น (Play Worker) รุ่นแรกขึ้นแต่ต่อมาการระบาดของ
โรคโควิด 19 ได้รุ น แรงมากขึ้น ทางกลุ่ มจึ งได้ขอคาปรึกษาจากท่านรองอธิบดีกรมอนามัย นายบัญชา ค้าของ
และผู้อานวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพและ หลังจากได้รับคาแนะนาจากผู้บริหารแล้ว ทางกลุ่มจึงได้
จั ดทาหลั กสู ตรการเรี ย นออนไลน์ ขึ้ น มา ในการเปิดเรีย น Phase 1 มีทั้งหมด 6 รุ่น มีผู้ ส นใจเข้าเรีย นจ านวน
1,778 คน และเรียนจบหลักสูตร 929 คน เนื้อหาการเรียนจะมีภาคทฤษฎี 10 ชั่วโมง คือ ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
เนื้อหาและตอบคาถามในแต่ละบท ส่วนภาคปฏิบัตินั้นผู้เรียนจะต้องนากิจกรรมที่ศึกษาไปจัดกิจกรรมการเล่นให้กับ
เด็กและถ่ายภาพหรือวิดีโอเพื่อเป็นการส่งงานเข้ามาทางไลน์กลุ่ม หลักจากเปิดเรียน Phase 1 ไปได้ระยะหนึ่ง
ได้พบปัญหาที่เกิดขึ้น คือ
1. ตรวจให้คะแนนไม่ทัน เพราะในแต่ละบทจะให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเข้ามาหลายข้อ
2. ตามศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เริ่ ม ปิ ด เนื่ อ งจากโรคระบาดโควิ ด 19 รุ น แรงขึ้ น ผู้ เ รี ย น
ไม่ส ามารถส่ งภาพกิจ กรรมเข้ามาในกลุ่ ม ไลน์ได้ จึงทาให้ มีการปรับเปลี่ ยนหลั กสู ตรเพื่อให้ เข้ากับสถานการณ์
โควิด 19 โดยการเพิ่มเนื้อหาการเรียนรู้ในแต่ละบทให้เป็นวิดีโอมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มองเห็นภาพและเข้าใจ
เนื้ อหามากขึ้น ตัดการแสดงความคิดเห็น ในแต่ล ะบทออก ในไลน์กลุ่ มจะมีผู้ เชี่ยวชาญ คุณหมอ ที่จะคอยเป็น
Peer Coachให้ ค าแนะน าปรึ ก ษาให้ กั บ ผู้ เ รี ย น ขณะนี้ ก ลุ่ ม พั ฒ นาเทคโนโลยี กิ จ กรรมทางกายแม่ แ ละเด็ ก
ได้เปิดหลักสูตรผู้อานวยการเล่น (Play Worker) Phase 2 แล้ว ท่านสามารถสมัครเรียนหลักสูตรผู้อานวยการเล่น
(Play Worker) ได้ทาง https://mooc.anamai.moph.go.th
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะดาเนินการปรับปรุงหลั กสูตรให้ส อดคล้ องกับ การ
ขยายกลุ่มเป้าหมาย ประเมินผลการดาเนินงานภายใต้งานวิจัย เรื่อง การศึกษาประสิทธิผลการเรียนออนไลน์
หลักสูตรผู้อานวยการเล่น (Play Worker) ในการส่งเสริมความรู้ เจตคติและทักษะการเป็นผู้อานวยการเล่น ของครู
ปฐมวัย
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

ปิดประชุม

รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

เวลา 15.00 น.
นางสาวรดาธร เชื้อทองดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

