
1 
 

แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 

ชื่อหน่วยงาน  
กองกิจกรรมทางกาย 

เพ่ือสุขภาพ 

คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 

ชื่อตัวชี้วัด 
ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

 
1. วัตถุประสงค์ (Objectives)  

          คู่มือปฏิบัติงานขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย (SOP) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 
ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิง 
ในการทำงาน ทราบว่าควรปฏิบัติอย่างไร เมื่อใด กับใคร เป็นประโยชน์กับผู้บริหารในการติดตามงานได้ทุก 
ขั ้นตอน ลดความผิดพลาดในการทำงาน นอกจากนี ้ยังเป็นเครื ่องมือในการจัดกิจกรรมเป็นสื ่อในการ 
ประสานงาน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ ของหน่วยงาน  

2. ขอบเขต (Scope) 

 การปฏิบัติงานตามบทบทภารกิจของกรมอนามัย ซึ ่งเป็นผู ้ร ับผิดชอบตัวชี ้ว ัดพัฒนาการเด็ก 
ระดับประเทศ  

3. คำจำกัดความ (Definition) (ถ้ามี) 

การขับเคลื่อนงาน หมายถึง การผลักดัน การกำกับติดตามการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดการดำเนินงาน  

พัฒนาการเด็กปฐมวัย หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงด้านการทำหน้าที่ (Function) และวุฒิภาวะ (Maturation) 
ของอวัยวะระบบต่างๆ รวมทั้งตัวบุคคล ให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำสิ่งที่ ยากสลับซับซ้อน
มากขึ้น ตลอดจนการเพิ่มทักษะใหม่ๆ และความสามารถในการปรับตัวต่อสภาวะแวดล้อม หรือภาวะใหม่ใน
บริบทของครอบครัวและสังคม ในบทบาทหน้าที่ของกรมอนามัยจะติดตามกำกับเด็กที่ได้รับ ตรวจคัดกรอง
พัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัด กรอง ผ่านครบ 
5 ด้าน ได้แก่ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (GM) กล้ามเนื้อมัดเล็ก(FM) การใช้ภาษา(EL) การเข้าใจภาษา (RL) การ
ช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม(PS) โดยในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั ้งแรก รวมกับเด็กที ่พบ 
พัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้าแล้วผลการประเมิน 
ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน 

การเล่นด้วยกิจกรรมทางกาย หมายถึง กระบวนการกระตุ้นให้สมองสร้างเซลล์ประสาทและเส้นใยในช่วง
ปฐมวัย (แรกเกิด- 5 ปี) ด้วยกิจกรรมทางกาย (การเล่น) ทั้งการเคลื่อนไหว ศิลปะ ดนตรี จากการสัมผัสของ
จริงและประสบการณ์ตรง นำไปสู่พัฒนาการรอบด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม ภาษา สติ ปัญญา 
เกิดทักษะและเติบโตเป็นวัยทำงานที่มีศักยภาพสามารถนำพาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตามยุทธศาสตร์
ของประเทศในอนาคตต่อไปด้วยการเล่นด้วยกิจกรรมทางกายและการเล่นอิสระ  โดยดำเนินงานโครงการ
ขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ประจำปี 2565 เกิดผู้อำนวยการเล่น (Play worker) และพื้นที่
ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกครอบคลุมทุกตำบล 
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4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) ตามโครงสร้างการบริหารจัดการของกองกิจกรรมทางกายเพ่ือ
สุขภาพ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด “ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย” อยู่ในกลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายแม่และเด็ก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้    

บทบาทหน้าผู้รับงานพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก ของกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรม
อนามัย โครงสร้างการบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน: มีข้ันตอนการดำเนินงานจำนวน 4 ขั้นตอน ดังนี้  
4.1 การบูรณาการดำเนินงานพัฒนาการเด็ก 4 กระทรวง /ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน 
4.2 การขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็ก (การเล่นดว้ยกิจกรรมทางกาย) ระดับกระทรวง เขต จังหวัด และพ้ืนที่  
4.3 การจัดพิมพ์คู่มือผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) / คู่มือแนวทางการดำเนินงานเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก/
คู่มือรูปแบบการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กปฐมวัยสำหรับผู้เลี้ยงดู และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(FPA For Kids) /คู่มือรูปแบบการเล่นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กปฐมวัย ในสถานการณ์โควิด – 19 
และโปสเตอร์รูปแบบการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กปฐมวัยสำหรับผู้เลี้ยงดู และสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

งานวจิยั และนวตักรรม

กิจกรรมทางกายและการ

นอนหลบั 

งานขบัเคลื่อนพฒันาการ 

(การเล่นดว้ยกิจกรรมทางกาย) 

งานบรูณาการ 

หญิงตัง้ครรภ/์หญิงหลงั

คลอด/เด็กปฐมวยั 

ระดบัเขต/จงัหวดั/พืน้ท่ี 

สป.สช 

อปท. 

ภาคีเครือขา่ยภาคเอกชน 

งานอื่น ๆ 

  4 กระทรวง 

(สธ./ศธ./พม.มท.) 

ภาคีเครือขา่ยภาคเอกชน 

 

กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก 

ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
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4.4 สื่อแอนนิเมชั่นกิจกรรมทางกายและการนอนหลับสำหรับหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและเด็กปฐมวัยอายุ
ต่ำกว่า 3 ปี /สื่อแอนนิเมชั่นรูปแบบการเล่นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กปฐมวัยอายุ 4 – ปี สำหรับ
ครอบครัวในสถานการณ์โควิด – 19 (PLAYS+)  
4.5 วีดิทัศน์รูปแบบการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กปฐมวัยสำหรับผู้เลี้ยงดู และสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (FPA For Kids) 
4.6 การกำกับติดตามการดำเนินงานระบบ Play Worker E-learning ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

5.1 ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) 

5.1 Flow Chart การบูรณาการดำเนินงานพัฒนาการเดก็ 4 กระทรวง 
ลำดับ ผังกระบวนการ ราละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1  
 
 
 

1. (ร่วม) ขับเคลื่อนงานบูรณา การ
เด็กปฐมวัย ได้แก ่  
1.1 MOU 4 กระทรวง (พม./ 
สธ./มท./ศธ)    
1.2 (ร่วม) ขับเคลื่อน แผนพัฒนา
เด็กปฐมวัยตาม พรบ.การพัฒนา
เด็กปฐมวัย พ.ศ.2562  
 
 

ต.ค.64-
ก.ย.65 

นางทับทิม  ศรีวิไล 
นายวัชรินทร์ แสง
สัมฤทธิ์ผล 

1.One page สรุปการเข้า
ประชุม 
2.การจัดประชุมขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน 

2.  1.ถ่ายทอดแผนบูรณาการในระดับ
กรมวิชาการ และ หนว่ยงานเพือ่
ขับเคลื่อนแผน  
2. จัดทำแผนปฏบิบัติการเพื่อ 
ขับเคลื่อนแผนงานฯ  
 

ต.ค.64 นางทับทิม  ศรีวิไล 
นายวัชรินทร์ แสง
สัมฤทธิ์ผล 
นส.ปทุมรัตน์ สามารถ 

1.มีแผนการขับเคลื่อน 
หมายเหตุ :   
- แผนงาน cluster แม่ และเด็ก 
- แผนขับเคลื่อนงาน พัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ป ี2564-2566 

3  -จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารใน 
Cluster สตรีและเด็ก   
-คณะกรรมการพัฒนาและ 
ขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามยั 
(กพว.) 
 

ทุกไตรมาส นางทับทิม  ศรีวิไล 
นายวัชรินทร์ แสง
สัมฤทธิ์ผล 
นส.ปทุมรัตน์ สามารถ 

มีการรายงานผลการ ขับเคลื่อน
งานในการ ประชุม Cluster 
สตรี และเด็ก รวมถึงการ 
ประชุม กพว.ระดับกรม 

4  1. เข้าร่วมประชุมติดตาม และ 
รายงานผลการดำเนินงานตาม 
แผน ไตรมาสละ 1 ครั้ง  
2. จัดทำรายงานส่ง 
คณะกรรมการดิตามผลการ 
ดำเนินงานตามแผน ฯ ใหแ้ก่   
1.1 MOU 4 กระทรวง : ชุด 
คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ 
เยาวชนแห่งชาติ (กดยช). โดยมี 
กระทรวง พม.เป็นเลขานุการ หลกั  
1.2 การขับเคลื่อนแผนพัฒนา เด็ก
ปฐมวัยตาม พรบ.การ พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ.2562 โดยมี สภา 
การศึกษา เป็นเลขานุการหลัก 
 

ทุกไตรมาส นางทับทิม  ศรีวิไล 
นายวัชรินทร์ แสง
สัมฤทธิ์ผล 
นส.ปทุมรัตน์ สามารถ 

มีการรายงานผลการ ขับเคลื่อน
งานตามแผน บูรณาการเข้าใน 
คณะกรรมการส่งเสรมิการ
พัฒนาเด็กและ เยาวชนแห่งชาติ 
(กดยช).  และ คณะกรรมการ
การ ขับเคลื่อนนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เด็ก
ปฐมวัย  
 

 

((ร่วม) 
ขับเคลื่อนงาน 

บรูณาการเด็ก
ปฐมวัย 

 

แผนงานการ
ขับเคลื่อนบูรณาการ

เด็กปฐมวยั 

ประชุมกำกับติดตาม
ขับเคลื่อนงาน
พัฒนาการตาม

แผนการดำเนินงาน 

รายงานผลการ
ขับเคลื่อน งานตาม

แผนบรูณาการ 
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5.2: การขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็ก (การเล่นด้วยกิจกรรมทางกาย) ระดับกระทรวง เขต จังหวัด และ
พื้นที่  
วัตถุประสงค์ ; เพ่ือให้การบริหารจัดการงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยเกิดเป็นระบบ  

ลำดับ ผังกระบวนการ ราละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1  1. (ร่วม)จัดทำแผนการ ขับเคลื่อน

งานพัฒนาการเด็กปฐมวยั กรม
อนามัย (ระดับ 3) โดยการ
เช่ือมโยงกับแผน ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และแผน กระทรวง
สาธารณสุข   
2. จัดทำ template ตัวชี้วัด 
พัฒนาการเด็กส่งให้กอง แผนงาน 
กรมอนามัย 
 

กค.- ก.ย. 64 นางทับทิม  ศรีวิไล 
นายวัชรินทร์ แสง
สัมฤทธิ์ผล 
นส.ปทุมรัตน์ สามารถ 
นายธวัชชัย  ทองบอ่ 

1.มีแผนการขับเคลื่อน งาน
พัฒนาการเด็กปฐมวยั (การขับ
เล่ือนนโยบายเด็กไทยเล่น
เปลี่ยนโลก) 
2.template ตัวชี้วัด พัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 
หมายเหตุ : แผน cluster แม่
และเด็ก 

2  
 

1. ถ่ายทอดแผนการขับเคลื่อน 
งานพัฒนาการ(การขับเลื่อน
นโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก) 
ให้กับ ศอ.1-12 และ สถาบันสุข
ภาวะเขตเมือง  
2. ถ่ายทอดตวัชี้วัดพัฒนาการ 
ให้กับ ศอ.1-12 และ สถาบันสุข 
ภาวะเขตเมือง 

ตค. 64 นางทับทิม  ศรีวิไล 
นายวัชรินทร์ แสง
สัมฤทธิ์ผล 
นส.ปทุมรัตน์ สามารถ 
นายธวัชชัย  ทองบอ่ 

มีการประชุมชี้แจงแผนการ
ขับเคลื่อน ฯ รวมถึงการ
ถ่ายทอด ตัวชีว้ัดพัฒนาการ 
(template) 

3  1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรผู้อำนวยการเล่น (Play 
worker) E - learning และ
ระบบสื่อสาร ประเมินผล การ
ขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ “เด็กไทย
เล่นเปลี่ยนโลก” 
2.ผลิตและเผยแพร่สื่อแอนิเมชัน
ความรู้กิจกรรมทางกายและการ
นอนหลับสำหรับหญิงตั้งครรภ์
หญิงหลังคลอดและเด็กอายุตำ่กวา่ 
3 ปี 
3. จัดประชุมภาคีเครือข่ายเตรียม
จัดงาน มหกรรมส่งเสริมการเล่น
อิสระและการเล่นที่ครอบครัวมี
ส่วนร่วมตามช่วงวัย   
4.จัดมหกรรมส่งเสริมการเล่น
อิสระและการเล่นที่ครอบครัวมี
ส่วนร่วมตามช่วงวัย 
5. จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อแนว
ทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 
“เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” 
6. จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อ
ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหาร
และวิธีทำงาน กรมอนามยั กลุ่ม
สตรีและเด็กปฐมวัย 
 
 
 

ตค. 64 – กย.
65 

นางทับทิม  ศรีวิไล 
นายวัชรินทร์ แสง
สัมฤทธิ์ผล 
นส.ปทุมรัตน์ สามารถ 
นายธวัชชัย  ทองบอ่ 

มีการรายงานผลการขับเคลื่อน
การ ดำเนินงานตามแผนงาน 
โครงการเข้าระบบ DOH 

จัดทำแผนพัฒนาการ
เด็ก (โครงการขับ

เลื่อนนโยบาย
เด็กไทยเล่นเปลี่ยน

โลก) 

ดแผนการ ขับเคลื่อน
งานพัฒนาการ(การ
ขับเลื่อนนโยบาย
เด็กไทยเล่นเปลี่ยน
โลก) 

 

การขับเคลื่อน
แผนงาน 
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ลำดับ ผังกระบวนการ ราละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประชุมติดตามผ่าน VDO 
Conferance 
2. ประชุมติดตามผ่าน VDO 
Conference สำหรับภาคี
เครือข่ายภาคเอกชน 
2. วิเคราะห์และสรุปปัญหา 
อุปสรรคการดา เนินงาน และหา 
แนวทางแก้ไขรว่มกับศูนยอ์นามยั
ที่ 1-12  
3. เยี่ยมเสริมพลังเพื่อติดตาม การ
ดำเนินงานในพื้นที่ 

ทุกไตรมาส -กองกิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพ 
-ศูนย์อนามยัที่ 1-12  
-สสม. 
- ภาคีเครือข่าย
ภาคเอกชน 

มีผลการตดิตาม 
- ผู้อำนวยการเล่น Play 
Worker 
- พื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่น
เปลี่ยนโลก 
- งานวจิัยที่เกีย่วขอ้งกับ
พัฒนาการเด็กปฐมวยัผ่านการ
ขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่น
เปลี่ยนโลก 
 

5   -จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารใน
หน่วยงาน/ Cluster สตรีและเด็ก   
 
 

ไตรมาส 4 นางทับทิม  ศรีวิไล 
นายวัชรินทร์ แสง
สัมฤทธิ์ผล 
นส.ปทุมรัตน์ สามารถ 
นายธวัชชัย  ทองบอ่ 
 
 
 

มีสรุปรายงานผลการขับเคลื่อน
งานพัฒนาการเด็ก(การขับเลื่อน
นโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำกับตดิตามการ
ดำเนินงานตาม
แผนการขับเคลื่อน
งานพัฒนาการเด็ก
(การขับเลื่อน
นโยบายเด็กไทย
เล่นเปลี่ยนโลก) 

 รายงานผลการ
ขับเคลื่อน งาน  
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5.3 Flow Chart: จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ศูนย์อนามัยแนวทางการขับเคลื่อนพ้ืนที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก 
  
 

ลำดั
บ 

ผังกระบวนการ ราละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1  เขียนโครงการ 
และเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
 
 
 
 
 

ตค 64 นางทับทิม  ศรีวิไล 
นายวัชรินทร์ แสง
สัมฤทธิ์ผล 
นส.ปทุมรัตน์ 
สามารถ 

เอกสารโครงการ 

2  
 

1. ประชุมยกร่างคู่มือ 
2.ร่างเนื้อหาคู่มือฯคู่มือแนวทางการดำเนินงา
นเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก/ 
 

ตค 64 – 
มีค 65 

นางทับทิม  ศรีวิไล 
นายวัชรินทร์ แสง
สัมฤทธิ์ผล 
นส.ปทุมรัตน์ 
สามารถ 

ร่างเนื้อหาคู่มือฯ 

3  ดำเนินการจัดจ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการดำเนิ
นงานเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก/ 
โดยกองกจิกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
 

เม.ย.- พค 
65 

นางทับทิม  ศรีวิไล 
นายวัชรินทร์ แสง
สัมฤทธิ์ผล 
นส.ปทุมรัตน์ 
สามารถ 

บันทึกขออนุมัตจิัดจ้างพิมพ์
คู่มือแนวทางการดำเนินงาน
เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก/ 
โดยกองกจิกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ 

4  1. ดำเนินการจัดพิมพแ์ละจัดส่งคู่มือโดยโรง
พิมพ์คู่มือแนวทางการดำเนินงานเด็กไทยเล่น
เปลี่ยนโลก/ 
โดยกองกจิกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
2. จัดส่งคู่มือฯ ให้ศูนย์อนามัยที ่1-12 และ
สสม. 

พค 65 นางทับทิม  ศรีวิไล 
นายวัชรินทร์ แสง
สัมฤทธิ์ผล 
นส.ปทุมรัตน์ 
สามารถ 

ใบสั่งจ้าง 

5   จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  
ส่งหน่วยงาน/คัสเตอร์ สตรีและเด็ก 
 

มิย – กค 
65 

นางทับทิม  ศรีวิไล 
นายวัชรินทร์ แสง
สัมฤทธิ์ผล 
นส.ปทุมรัตน์ 
สามารถ 

รายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำ
โครงการ 

ประชุมจดัทำร่าง
เนื้อหาคู่มือ 

 

จัดจ้างพิมพ์คู่มือ 

 

จัดพิมพ์และจัดส่ง
คู่มือ 

 

จัดทำ
รายงานผล

การ
ดำเนินงาน 
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5.4 Flow Chart: จัดประชุมคณะกรรม การเพื ่อขับเคลื ่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน               
กรมอนามัย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การจัดประชุมบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในโครงการ 
  

ลำดับ ผังกระบวนการ ราละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1  จัดทำขออนุมัตจิัดประชุม/

ระเบียบวาระประชุม 
เมย 65 นางทับทิม  ศรีวิไล 

นายวัชรินทร์ แสง
สัมฤทธิ์ผล 
นส.ปทุมรัตน์ สามารถ 
นายธวัชชัย  ทองบอ่ 

หนังสือขออนุมัติจัดประชุม 

2  
 

ทำใบลงทะเบียนผู้เข้าประชุม/จอง
ห้องประชุม/วางแผนเตรียมอาหาร
ว่าง 

เมย - พค 65 นางทับทิม  ศรีวิไล 
นายวัชรินทร์ แสง
สัมฤทธิ์ผล 
นส.ปทุมรัตน์ สามารถ 
นายธวัชชัย  ทองบอ่ 

ใบลงทะเบียน 

3  ดำเนินการประชุม 
 

เมย - พค 65 นางทับทิม  ศรีวิไล 
นายวัชรินทร์ แสง
สัมฤทธิ์ผล 
นส.ปทุมรัตน์ สามารถ 
นายธวัชชัย  ทองบอ่ 

ภาพถา่ยการประชุม 

4  จัดทำรายงานประชุม  
คัสเตอร์ สตรีและเด็ก 

เมย - พค 65 นางทับทิม  ศรีวิไล 
นายวัชรินทร์ แสง
สัมฤทธิ์ผล 
นส.ปทุมรัตน์ สามารถ 
นายธวัชชัย  ทองบอ่ 

รายงานประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขออนุมัติจัด
ประชุม 

ทำหนังสือเชิญ
ประชุม/วาระประชุม 

ดำเนินการประชุม 

สรุปการ
ประชุมการ
ดำเนินงาน 
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5.5 Flow Chart: เยี่ยมเสริมพลังติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกในบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
  

ลำดับ ผังกระบวนการ ราละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1  - ประชุมวางแผนการดำเนินงานฯ 

- ประสานลงพื้นที่เยีย่มเสริมพลัง 
- จัดทำกำหนดการลงพื้นที ่

เมย - มยิ 65 นางทับทิม  ศรีวิไล 
นายวัชรินทร์ แสง
สัมฤทธิ์ผล 
นส.ปทุมรัตน์ สามารถ 
นายธวัชชัย  ทองบอ่ 

กำหนดการลงพื้นที่ 

2  
 

- ทำขออนุมัติไปราชการ 
- ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ลง
พื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง 

เมย - มยิ 65 นางทับทิม  ศรีวิไล 
นายวัชรินทร์ แสง
สัมฤทธิ์ผล 
นส.ปทุมรัตน์ สามารถ 
นายธวัชชัย  ทองบอ่ 

หนังสือขออนุมัติไปราชการ 
หนังสือขอความอนุเคราะห ์

3  ดำเนินการเยี่ยมเสริมพลัง 
 

เมย - มยิ 65 นางทับทิม  ศรีวิไล 
นายวัชรินทร์ แสง
สัมฤทธิ์ผล 
นส.ปทุมรัตน์ สามารถ 
นายธวัชชัย  ทองบอ่ 

ภาพถา่ยการลงพื้นที ่

4  จัดทำรายงานสรุปลงพื้นที ่ เมย - มยิ 65 นางทับทิม  ศรีวิไล 
นายวัชรินทร์ แสง
สัมฤทธิ์ผล 
นส.ปทุมรัตน์ สามารถ 
นายธวัชชัย  ทองบอ่ 

รายงานลงพื้นที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางแผนการ
ดำเนินงาน 

ขออนุมัติไปราชการ 

ลงพื้นที่           
เยี่ยมเสริมพลัง 

สรุปการลง
พื้นที่ 
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5.6 : Flow Chart : การกำกับติดตามการดำเนินงานระบบ Play Worker E-learning ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 
 

ลำดับ ผังกระบวนการ ราละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
 
 
 
 

พัฒนาระบบ Play Worker E-learning : ภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติในระบบ
https://mooc.anamai.moph.go.th/ 

นางทับทิม  ศรีวิไล 
นายวัชรินทร์ แสงสัมฤทธิ์ผล 
นส.ปทุมรัตน์ สามารถ 
นายธวัชชัย  ทองบอ่ 

2  - ประชาสัมพันธภ์าคีเครือข่ายทั้งภายในและ ภายนอก
หน่วยงาน (อปท. /พม./อสม./ผู้สูงอายุ) 
- ประชาสัมพันธ์ใหพ้่อแม่ทราบ 

นางทับทิม  ศรีวิไล 
นายวัชรินทร์ แสงสัมฤทธิ์ผล 
นส.ปทุมรัตน์ สามารถ 
นายธวัชชัย  ทองบอ่ 

3  1. ติดตามผลการดำเนินงาน การเข้าใชร้ะบบ Play 
Worker E-learning ทุกเดือน ผ่านเวบ็ไซด์ 
https://mooc.anamai.moph.go.th/  
2. ส่งสรุปผลการดำเนินงานการเข้าใช้ระบบ E- learning 
ภาคทฤษฎแีละผู้ลงทะเบียนสอบ ภาคปฏิบัติให้แก ่ศอ.1-
12 และ สสม.  

นางทับทิม  ศรีวิไล 
นายวัชรินทร์ แสงสัมฤทธิ์ผล 
นส.ปทุมรัตน์ สามารถ 
นายธวัชชัย  ทองบอ่ผล 

4  
 

จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารในหนว่ยงาน/ Cluster สตรี
และ เด็ก 

นางทับทิม  ศรีวิไล 
นายวัชรินทร์ แสงสัมฤทธิ์ผล 
นส.ปทุมรัตน์ สามารถ 
นายธวัชชัย  ทองบอ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาระบบ Play 
Worker E-learning 

 

ประชาสัมพันธ์ภาคีเครือขา่ย 

ติดตามการดำเนินงาน Play 
Worker E-learning 

รายงานผลการ
ขับเคลื่อนงาน  

 

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

  
  
   https://mooc.anamai.moph.go.th/   https://youtube.com/watch?v=K1U5u1BF4Gs&feature=share 

 

 

https://mooc.anamai.moph.go.th/
https://youtube.com/watch?v=K1U5u1BF4Gs&feature=share

