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รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งท่ี 11/2565 
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

  ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 

ผู้มาประชุม 
 1. นายอุดม  อัศวุตมางกุร  ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ (ประธาน) 
 2. นายชลพันธ ์  ปิยถาวรอนันต์  รองผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 

3. นางนงพะงา  ศิวานุวัฒน์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
5. นางสาวรัตนาวด ี ทองสุทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
6. นางสาวพรรณี พันธ์เสือ    เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
7. นางสาวณัฐนันท์   นวลมีศรี  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
8. นางสาวพัทธ์ธีรา พระราช   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
9. นางสาวธวลัรัตน ์ ใหม่รัตนไชยชาญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
10. นางสาวขนิษฐา ระโหฐาน  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
11. นางสาวณัฐนันท์ แซมเพชร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12. นางสาวปิยะนุช ฤทธิ์ชารี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
13. นางสาวณิชา คงทวีศักดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
14. นางสาวศิรินญา วัลภา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
15. นายสันสนะ  ณรงค์อินทร์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
16. นางสาวบุษยมาส คันธมาศน์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
17. นางสาวอารีรัตน์ บุตรษาแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
18. นางสาวอนงค์นาถ อำมาตย์มณี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
19. นางสาวจิรัญชญา พารอด   พนักงานธุรการ ส3 
20. นางสาวชญาภา แตงจั่น    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
21. นางสาวรดาธร เชื้อทองดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
22. นายธวชัชัย  ทองบ่อ   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
23. นายธวชัชัย  แคใหญ่   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  
24. นายเศวต  เซี่ยงลี่   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 ๒5. นางสาวรุ่งนภา ดุงสูงเนิน  นักจัดการงานทั่วไป 
26. นางสาวอัญชล ี จุฑานนท์   ธุรการ 

 27. นายณัฐพงษ์  อินต๊ะปัญญา  ผู้รับจ้างขับรถยนต์และด้านทะเบียนรถยนต์ 
28. นายพงษ์พันธ์  สมบูรณ์ทรัพย์  ผู้รับจ้างขับรถยนต์ 

  29. นางสาวกนกวรรณ ดอกไม้   นักวิชาการสาธารณสุข 
 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น/ลาพักผ่อน/ลาป่วย) 
 1. นางทับทิม  ศรีวิไล   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
       รก.นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

2. นางณัฏฐกา  กิจสมมารถ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
3. นายวัชรินทร ์  แสงสัมฤทธิ์ผล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
4. นายวสันต ์  อุนานันท์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
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5. นางสาวพรรณี ทับธานี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
6. นายอภิรติ  ชัยวิจิตร   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
7. นายทัพพ์นริศร์ ซ่อนกลิ่น  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
8. นางสาวขวัญจิรา นัดประสิทธิ์  นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
9. นางสาวกรรณิกา แก่นสาร   เจ้าพนักงานธุรการ 
10. นายชวพล  หัชลีฬหา  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
11. นายฤทธิรงค์ โพธิ์กลางดอน  พนักงานธุรการ ส3 
12. นางสาวบุษยา ภูฆัง   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
13. นางสาวนูรอารีนี บูงอ   นักจัดการงานทั่วไป 

 14. นายสมภพ  จันทะดวง  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
15. นางสาวนฤมล กิ่งแล   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
16. นายกิตติพงษ์ ภัสสร   นักวิชาการสาธารณสุข   

 
เริ่มประชุม เวลา  13.30 น. 
 
วาระพิเศษ  พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ คนดี ศรีอนามัย ระดับกรม ระดับหน่วยงาน ประจำปี 
พ.ศ. 2564 โดยนายอุดม อัศวุตมางกุร ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ให้แก่ 
   1. นายแพทย์ชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์ รองผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
   2. นางสาวขนิษฐา ระโหฐาน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   นายอุดม อัศว ุตมางกุร ผ ู ้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื ่อส ุขภาพ  ประธาน 
แจ้งที่ประชุมทราบ อีก 2 เดือนจะเสร็จสิ้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอให้เร่งดำเนินงาน
ตามแผนงานแผนเงิน และเตรียมตัวเริ่มแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เตรียจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพ่ือตอบ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์กรมอนามัย และวิสัยทัศน์ของกองฯ  ในวันที่ 
1 ตุลาคม 2565 ต่อไป  
 
   มติที่ประชุม รับทราบและนำไปปฏิบัติ  
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2565 
   นางสาวรัตนาวดี  ทองสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้า 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565  
มีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผู ้อำนวยการกองฯ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ ่มวัยทำงาน ที ่ได้ร ับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การนำเสนอผลงานวิชาการ (นำเสนอด้วยวาจา) ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 โดยนำเสนอเรื่อง ผลของดิจิทัลแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ Season 3 พิชิต 100 วัน 
100 กิโลเมตร ที่มีต่อดัชนีมวลกาย  และได้มอบนโยบายส่งเสริมให้ทุกกลุ่มงานส่งผลงานที่โดดเด่น นำเสนอสู่เวที
วิชาการต่างๆ ต่อไป 
  2. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 งบดำเนินงานเบิกจ่าย 
ร้อยละ 69.94 งบลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ 10.77 เบิกจ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 29.19  
  3. ความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือนมิถุนายน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ได้ดำเนินการครบถ้วนตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานแต่ละตัวชี้วัด โดยในภาพรวมดำเนินการ  
ในระดับที ่ 1 2 และ 3 ครบถ้วนเสร็จสิ ้นแล้ว ส่วนใหญ่คงเหลือผลการดำเนินงานหรือผลประเมินในระดับ 
ที่ 4 Output และระดับที่ 5 Outcome 
  4. การนำเสนอแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของแต่ละกลุ่มงานวิชาการทั้ง 4 กลุ่ม 
  5. ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) กับภารกิจกองกิจกรรมทางกาย (กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์) 
  6. เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือน ได้แก่ ถอดบทเรียน Thai Stop Covid ในสถานศึกษา 
(กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น)  
  7. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์) 
  8. การดำเนินงานด้านการควบคุมภายในและการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) 
ของกองฯ (กลุ่มอำนวยการ) 
  9. การตอบแบบการวัดการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (IIT) 
  10. การเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อป้องกัน
ตนเอง ครอบครัว และเพ่ือนร่วมงาน 
 
   มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ  
     ครั้งที่ 10/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565  
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  นางสาวพรรณี พันธ์เสือ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดังนี้ 

ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุน 
1. ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ (ค่าพตส. ,แพทย์ไม่ทำเวช ,ค่าเช่าบ้าน) เบิกจ่ายแล้ว 428,666.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.56 
2. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรหน่วยงาน เบิกจ่ายแล้ว 2,181,563.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.04 
3. โครงการขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก ประจำปี  2565 เบิกจ่ายแล้ว 730,659 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 99.75 
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4. โครงการ “เด็กไทยใส แซ่บ สุข...ยุควิถีใหม่” ภายใต้โครงการ ChoPA & ChiPA Game เบิกจ่ายแล้ว 
195,380 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.44 

5. โครงการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เบิกจ่ายแล้ว ๔๔2,125 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.21 
6. โครงการส่งเสริมความรอบรู้และสุขอนามัยในการนอนหลับที่ดีและมีคุณภาพ ปี 2565 เบิกจ่ายแล้ว  

299,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
7. โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและป้องกันการหกล้มฯ เบิกจ่ายแล้ว  

547,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
8. โครงการก้าวท้าใจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เบิกจ่ายแล้ว 3,114,453.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.35 
 โดยภาพรวมงบดำเนินงาน 10,504,963 บาท เบิกจ่ายรวม 7,939,746.99 บาท คิดเป็นร้อยละ  

75.58 สำหรับงบลงทุน ๘ รายการ จำนวน 23,509,650 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,537,650 บาท คิดเป็นร้อยละ 
10.79 รวมงบดำเนินงานและงบลงทุน 34,076,213 บาท เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,538,996.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 
30.93 

ผลการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ 
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มก้าวท้าใจที่มีผลต่อการมีกิจกรรมทางกาย จำนวน 905,000 บาท 

เบิกจ่ายแล้ว 350,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.67 
2. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ จำนวน 6,600,000 บาท 

เบิกจ่ายไปแล้ว 26,066.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.39 
ผลการเบิกจ่ายเงินบริจาค โครงการก้าวท้าใจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 50,000 บาท ยังไม่มีการ

เบิกจ่าย 
 

3.2  ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 10 ตัวชี้วัด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2565)  

นางสาวรัตนาวดี  ทองสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้า 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ รายงานการนำเข้าข้อมูลรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ และประเมินคะแนนตัวชี้วัด 
รอบ 5 เดือนหลัง ในระบบ DOC ทั้ง 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 
 

 



๕ 

 

ผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลัง (1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2565) (ประจำเดือนกรกฎาคม 2565) ดังนี้ 
 

3.2.1 นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย 4 ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด 1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85) 
   - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (ร้อยละ 90) 
   - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า (ร้อยละ 20) 
   - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่พบสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม (ร้อยละ 90) 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

1. จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
ขับเคลื ่อนเด ็กปฐมวัยภายใต้การ  
MOU 6 กระทรวง ในพื้นที่นำร่องสู่ 
การปฏิบัติ จังหวัดระยอง ในวันที่ 
21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

ประชุมสร ุปผลการดำเน ินงานขับเคล ื ่อนเด ็กปฐมว ัยภายใต ้การ  
MOU 6 กระทรวง ในพื้นที่นำร่องสู่ การปฏิบัติ จังหวัดระยอง ในวันที่ 
21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 1 
https://tinyurl.com/yj4wxfnx 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 
 

https://tinyurl.com/yj4wxfnx


๖ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

2. เกิดผู้อำนวยการเล่น (play worker) 
ตำบลละ 1 คน (จำนวน 7,255 คน)  

ผลลัพธ์: เกิดผู้อำนวยการเล่น (PLAY WORKER) ครอบคลุมทุกตำบล 
โดยจำนวนผู้อำนวยการเล่น เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้มากกว่าตำบล
ละ 1 คน ทั้งยอดผู้เรียนผ่านการอบรมทาง Onsite และยอดผู้เรียน 
สำเร็จทาง Online รวมทั้งสิ้น 18,255 คน จำแนกตามศูนย์อนามัย 
ได้ดังน ี้ 
หลักฐานตาม Link ทีแ่นบหน้า 2 
https://tinyurl.com/yj4wxfnx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

https://tinyurl.com/yj4wxfnx


๗ 

 

 
 

 
กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

3. เกิดพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยน
โลก ตำบลละ 1 แห่ง (จำนวน 7,255 
แห่ง)  

ผลลัพธ์: เกิดพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกครอบคลุมทุกตำบล 
โดยเกิดพื้นที่ต้นแบบในบาง ศูนย์อนามัยเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้
มากกว่าตำบลละ 1 แห่ง รวมทั ้งส ิ ้น 7,839 แห่ง จำแนกตาม  
ศูนย์อนามัย ดังนี้ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 3 
https://tinyurl.com/yj4wxfnx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

https://tinyurl.com/yj4wxfnx


๘ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

4. กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
เพิ่มกิจกรรมและงบประมาณโครงการ
ขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่น  
เปลี่ยนโลก ประจำปี 2565  

กองกิจกรรมทางกายเพื ่อสุขภาพ เพิ ่มกิจกรรมและงบประมาณ
โครงการขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่น เปลี่ยนโลก ประจำปี 2565 
โดยจัดจ้างพิมพ์สื ่อการส่งเสริมการเล่นของเด็กปฐมวัย จำนวน 
9,000 เล่ม งบประมาณดำเนินการ จำนวน 2,000,000.- บาท 
(สองล้านบาทถ้วน) จะดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2565 ดังนี้  
- คู่มือส่งเสริมการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กปฐมวัย
สำหรับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก จำนวน 3,000 เล่ม  
- คู่มือส่งเสริมการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กปฐมวัย  
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 3,000 เล่ม  
- คู่มือผู ้อำนวยการเล่น (PLAY WORKER) เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก 
จำนวน 3,000 เล่ม 
 

 

 

 

 

 

 

-  

 



๙ 

 

 
 

ตัวช้ีวัด 1.11 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66) 
ดำเนินการโครงการทั้งหมด 3 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการ“เด็กไทย ใส แซ่บ สุข…ยุควิถีชีวิตใหม่” ภายใต้โครงการ ChOPA & ChiPA Game 
2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

        กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
3) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

        กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

1. จัดทำสปอตโฆษณาและคลิปวิดีโอ 
สื่อสารรณรงค์การออกกำลังกาย 
ที่เพียงพอ และนอนหลับดี สำหรับเด็ก
วัยเรียนวัยรุ่น 

จ้างจัดทำ สปอตและคลิปวิดีโอ สื ่อสารรณรงค์การออกกำลังกาย 
ที่เพียงพอ และนอนหลับดีสำหรับเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เสร็จเรียบร้อย
แล้ว หลักฐานตามที่แนบ 

 

   

 

 

 

แหล่งที่มา : https://dopah.anamai.moph.go.th/th/vdo-gallery/3562 

- กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 

 
 

https://dopah.anamai.moph.go.th/th/vdo-gallery/3562


๑๐ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งที่มา : https://dopah.anamai.moph.go.th/th/vdo-gallery/3560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 

 
 
 
 

https://dopah.anamai.moph.go.th/th/vdo-gallery/3560


๑๑ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

2. ลงพ้ืนที่ติดตามการขับเคลื่อน
กิจกรรมทางกายและก้าวท้าใจ 
ในโรงเรียน 

ลงพื ้นที ่ต ิดตามการขับเคล ื ่อนกิจกรรมทางกายและก้าวท้าใจ 
ในโรงเร ียน ครั ้งท ี ่  2 ระหว่างว ันที ่ 4 – 8 กรกฎาคม 2565  
ณ จังหวัดนนทบุรี 
   เพื ่อช ี ้แจงวัตถุประสงค์การส่งเสริมกิจกรรมทางกายที ่ม ีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 
กระตุ้นการมีกิจกรรมทางกายในเด็ก  วัยเรียนวัยรุ่น และชี้แจงวิธีการ
เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการก้าวท้าใจ ซึ่งกำหนดแผนการลงพื ้นที่
ติดตามฯ ตามเอกสารที่แนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 



๑๒ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 
   1) วันที ่ 4 กรกฎาคม 2565 ลงพื ้นที ่ต ิดตามการขับเคล ื ่อน
กิจกรรมทางกายและก้าวท้าใจในโรงเรียน ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 4 
สระบุร ี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  ณ โรงเร ียน 
ปากเกร็ด และโรงเร ียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  ส ังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ซึ่ งมีนักเรียนและ
บุคลากรเข้าร่วมมากกว่า 1,000 คนต่อแห่ง 
   หลักฐานตามเอกสารที่แนบ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 

 



๑๓ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

    2) วันที ่ 5 กรกฎาคม 2565 ลงพื ้นที ่ต ิดตามการขับเคล ื ่อน
กิจกรรมทางกายและก้าวท้าใจในโรงเรียน ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 4 
สระบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ณ โรงเรียนราช
ว ิน ิต นนทบ ุรี  และโรงเร ียนบางบ ัวทอง  ส ั งก ัดสำน ักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีนักเรียนและบุคลากรเข้า 
ร่วมมากกว่า 1,000 คนต่อแห่ง 
   หลักฐานตามเอกสารที่แนบ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 



๑๔ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 3) วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรม
ทางกายและก้าวท้าใจในโรงเรียน ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 
และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
และโรงเรียนศรีบุณยานนท์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีนักเรียนและบุคลากรเข้าร่วมมากกว่า 1,000 คนต่อ
แห่ง 
   หลักฐานตามเอกสารที่แนบ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 

 



๑๕ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 4) วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรม
ทางกายและก้าวท้าใจในโรงเรียน ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 
และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  ณ โรงเร ียนไทรน้อย 
โรงเรียนราษฎร์นิยม และโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีนักเรียนและบุคลากรเข้าร่วม
มากกว่า 1,000 คนต่อแห่ง 
   หลักฐานตามเอกสารที่แนบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 

 
 



๑๖ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

       5) วันที ่ 8 กรกฎาคม 2565 ลงพื ้นที ่ติดตามการขับเคลื่อน
กิจกรรมทางกายและก้าวท้าใจในโรงเรียน ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 4 
สระบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ณ โรงเรียนวัดเขมา
ภิรตาราม และโรงเร ียนเทพศิร ินทร ์ นนทบุร ีส ังก ัดสำนักงา น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีนักเรียนและบุคลากรเข้าร่วม
มากกว่า 1,000 คนต่อแห่ง 
   หลักฐานตามเอกสารที่แนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 

 
 
 



๑๗ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

3. การจัดการความรู้การส่งเสริม
กิจกรรมทางกายในองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติ
เป็นเลิศ (Best Practice)  
ประจำปี 2565 

การจัดทำ การจัดการความรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในองค์กรที่มี
วิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี 2565 จำนวน 45 แห่ง 
ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา : https://www.chopachipa.org//Home/news/345 
 

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 

 

https://www.chopachipa.org/Home/news/345


๑๘ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

4. จัดทำการจัดการความรู้การส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย ในองค์กรรอบรู้สุขภาพ 
(Health Literate Organization) 
ประจำปี 2565 

การจัดทำ การจัดการความรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในองค์กร
รอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization) ประจำปี 2565 
จำนวน 20 แห่ง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา : https://www.chopachipa.org//Home/news/346  

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 

 
 

https://www.chopachipa.org/Home/news/346


๑๙ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ผลผลิต (Out put)  
ตามเป้าหมายท่ีกำหนด 

       ผลการดำเนินงาน พบว่า จำนวนองค์กรที่ผ่านการคัดเลือกเป็น
ต้นแบบด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื ่อเด็กไทย สูง สมส่วน 
แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำ ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนที่ดำเนินงาน
ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายจนเกิดผลประจักษ์ และสามารถ
จัดการปัญหาเด็กอ้วน เด็กเตี ้ย เด็กผอม และเด็กไม่แข็งแรงได้  
มีจำนวนทั้งสิ้น 65 แห่ง ประกอบด้วย 
✓ องค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization)  
✓ จำนวน 20 แห่ง 
✓ องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) จำนวน 44 แห่ง 
✓ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) 

จำนวน 1 แห่ง  
 

 

 

 

 

 

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 

 
 



๒๐ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 มีความครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค ดังนี้ 
1. ภาคเหนือ จำนวน 20 แห่ง (ศอ.1-ศอ.3) 
2. ภาคกลาง จำนวน 14 แห่ง (ศอ.4-ศอ.6, สสม.) 
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 29 แห่ง (ศอ.7-ศอ.10) 
4. ภาคใต้ จำนวน 2 แห่ง (ศอ.11-ศอ.12) 

       มีการประกาศผลรางวัลเกียรติคุณฯ ผ่านเว็บไซต์“ชมรม ChOPA 
& ChiPA Game ประเทศไทย” และมีหนังสือประกาศผลรางวัล
เกียรติคุณฯ ไปยังหน่วยงานเครือข่ายกรมอนามัยที่เก่ียวข้อง หลักฐาน
ตามลิงค์ 
https://www.chopachipa.org//Home/news/332 
 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 

 

https://www.chopachipa.org/Home/news/332


๒๑ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 



๒๒ 

 

 
 

 

ตัวช้ีวัด 1.17 ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  กลุ่มวัยทำงาน 

1.1 จัดจ้างการบริหารงานลงทะเบียน
และบริหารจัดการข้อมูลส่งเสริม 
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
ทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 

 

อยู่ระหว่างการจ้างการบริหารลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูล
ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์  
ประจำงวดที่ 2 
 

ขับเคลื่อนกิจกรรมก้าวท้าใจ ยอดผู้ลงทะเบียนก้าวท้าใจ  
จำนวน 4,502,162.- บัญช ี
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 

3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถอดบทเรียน 
การดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ 

เตรียมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน
การดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ ระหว่างวันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2565 

 กลุ่มวัยทำงาน 

3.3 การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line OA 
ก้าวท้าใจเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

ตรวจรับการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่าน Line OA ก้าวท้าใจเพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมทางกายให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ประจำงวดที่ 3 
- Push Message ผ่านทาง Line Official “ก้าวท้าใจ Season 4”  

จำนวน 1,000,000 ข้อความ 
- ดำเนินการออกแบบข้อความพร้อมInfographic สำหรับ Push 
Message จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ข้อความ 
- จัดหาของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบของเกมส์ตอบ
คำถาม หรือเกมส์แบบอื่นๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 15 รางวัล โดยมีมูลค่า
รางวัลไม่ต่ำกว่า ชิ้นละ 500 บาท พร้อมจัดส่งให้ผู้ได้รับรางวัล 
-  ดำเนินการจัดส่งเสื้อก้าวท้าใจ สำหรับผู้เข้าร่วมก้าวท้าใจ  
จำนวน 90 ตัว 

 กลุ่มวัยทำงาน 



๒๓ 

 

 
 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

3.4. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
กิจกรรมทางกายผ่าน FB fanpage 
ก้าวท้าใจ และ Youtube channel 
ก้าวท้าใจ 

ตรวจรับงานจ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กิจกรรมทางกายผ่าน FB 
fanpage ก้าวท้าใจ และ Youtube channelก้าวท้าใจ  
ประจำงวดที่ 3 
- ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ หรือองค์ความรู้ด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพ ในรูปแบบ Infographic จำนวนไม่น้อยกว่า  
12 ชิ้น และเผยแพร่ผ่าน Facebook Fanpage "ก้าวท้าใจ" 

- ดำเนินการผลิต Clip VDO ประชาสัมพันธ์ หรือองค์ความรู้ 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เผยแพร่ผ่าน Facebook Fanpage 
"ก้าวท้าใจ" และ Youtube Channel "ก้าวท้าใจ" ความยาว 
ไม่น้อยกว่า 2 นาที จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 

- ดำเนินการผลิต Motion Graphic ประชาสัมพันธ์ หรือองค์
ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เผยแพร่ผ่าน Facebook 
Fanpage "ก้าวท้าใจ" และ Youtube Channel "ก้าวท้าใจ" 
ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง  

- ดำเนินการผลิตสื่อ Cover Photo และเผยแพร่ผ่าน Facebook 
Fanpage "ก้าวท้าใจ" จำนวน 1 ชิ้น 

- จัดกิจกรรมในรูปแบบของเกมตอบคำถาม หรือเกมแบบอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวกับโครงการก้าวท้าใจ ผ่าน Facebook Fanpage  
"ก้าวท้าใจ" จำนวน 3 ครั้ง 

- กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน Facebook Fanpage 
"ก้าวท้าใจ" จำนวนคนเข้าถึงโพสต์ทั้งหมด 200,000 คน 

 กลุ่มวัยทำงาน 



๒๔ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 - กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน Facebook Fanpage  
"ก้าวท้าใจ" จำนวนการส่งต่อโพสต์ (Share) 2,000 แชร ์

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และเคลื่อนไหว
ต่างๆ จำนวน 2 คน 

- ให้บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ผ่าน Facebook Fanpage  
ก้าวท้าใจ 

 กลุ่มวัยทำงาน 

กิจกรรมที่ 4 จ้างจัดทำชุดต้นแบบ
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข 
เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร 
(Covid Free Setting) 

อยู่ระหว่างการส่งงานจัดจ้างของพัสดุจัดทำชุดต้นแบบแนวทางปฏิบัติ
ด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID -19) ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid 
Free Setting) งบปะมาณ 134,285 บาท 

 กลุ่มวัยทำงาน 

กิจกรรมที่ 5 ค่าของรางวัล พร้อมจัด 
ส่ง สำหรับผู้เร่วมโครงการก้าวท้าใจ 
Season 4 
 

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจัดซื้อของรางวัล พร้อมจัดส่ง 
สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจ Season 4 

 กลุ่มวัยทำงาน 



๒๕ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ระดับ 4 Output ผลผลิต 4.1 สื่อ infographic เพ่ือสร้างความรอบรู้กิจกรรมทางกาย  
ผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/5n75wfm8 
 
 
 

 กลุ่มวัยทำงาน 

 4.2 หลักสูตรผู ้ปฏิบ ัติงานคลินิกปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
วัยทำงาน 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/5da2tkmy 
 
 
 

 กลุ่มวัยทำงาน 

 4.3 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ 
https://tinyurl.com/yc8punc2 
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มวัยทำงาน 

https://tinyurl.com/5n75wfm8
https://tinyurl.com/5da2tkmy
https://tinyurl.com/yc8punc2


๒๖ 

 

 
 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของ
ตัวช้ีวัด 

รอ้ยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการ 
เพ่ือยามสูงอายุด้านสุขภาพ โดยการมี พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
ร้อยละ 45 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/4yc7m4m5 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มวัยทำงาน 

https://tinyurl.com/4yc7m4m5


๒๗ 

 

 
 

 
 

ตัวช้ีวัด 1.19 ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

1. โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ปี 2565 
1.1 เตรียมข้อมูลในการจัดทำโปรแกรม 
การประเมินมสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ 
 
 
 

ดำเนินการเตรียมข้อมูลเนื้อหาในการจัดทำโปรแกรม
การประเมินสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อใช
เป็นเครื่องมือและแนวทางในการกำหนดรูปแบบและ
วิธีการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของ
ผู้สูงอายุในแต่ละบุคคล 
 
 
 
 

 

- 

 

1.นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์ 
2. นางสาวพรรณี ทับธานี 
3. นายธวชัชัย แคใหญ่ 
 

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม 
ทางกายผู้สูงอายุ  
 
 
 

2. โครงการส่งเสริมความรอบรู้และสุขอนามัยในการนอนหลับที่ดีและมีคุณภาพ ปี 2565 
2.1 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแบบสอบถาม
ประเมินการรับรู้และความเข้าใจ เรื ่องการนอน
หลับเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกกลุ่มวัย โดยหาค่า
ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น (Validity and 
Reliability) 

ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงและ
ความเชื่อมั่น (Validity and Reliability) ของเครื่องมือ
แบบสอบถามประเมินการรับรู้และความเข้าใจ เรื ่อง 
การนอนหล ับเพ ื ่อส ุขภาพท ี ่ด ีสำหร ับท ุกกล ุ ่ มวัย  
ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล SPSS 

 1.นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์ 
2. นางสาวพรรณี ทับธานี 
3. นายธวชัชัย แคใหญ่ 
 

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม 
ทางกายผู้สูงอายุ 
 
 
 
 

 



๒๘ 

 

 
 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

2.2 ถอดบทเรียนการดำเนินงานหน่วยส่งเสริม 
การนอน (Sleep Lab) ศอ.1 เชียงใหม่ 

2.2 ดำเนินการถอดบทเรียนการดำเนินงานหน่วย
ส ่ ง เสร ิมการนอน (Sleep Lab) ศอ.1 เช ี ยง ใหม่   
เพ่ือนำมาจัดทำเป็นแนวทางการจัดตั้ง Sleep center 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 

 

1.นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์ 
2. นางสาวพรรณี ทับธานี 
3. นายธวชัชัย แคใหญ่ 
 
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม 
ทางกายผู้สูงอายุ  

 
 



๒๙ 

 

 
 

 

3.2.2 ตัวชี้วัดบริหารจัดการ 6 ตัวช้ีวัด 
  ตัวช้ีวัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 3 ติดตามการดำเนินการ 
ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
ประจำหน่วยงาน 

 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
ประจำหน่วยงาน 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/kjp6s6b2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

 

https://tinyurl.com/kjp6s6b2


๓๐ 

 

 
 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 8 การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ในการดำเนนิงานการควบคุมภายใน 
 
 

รายงานการประชุมกองฯ ครั้งที่ 11/2565  
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 วาระเพ่ือทราบ 5.3 
หลักฐานตามที่แนบ 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน 



๓๑ 

 

 
 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 8 ถ่ายทอดองค์ความรู้ใน 
การดำเนินงานการควบคุมภายใน 
 
 

รายงานการสรุปผลการให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/43keda2b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

https://tinyurl.com/43keda2b


๓๒ 

 

 
 

 
 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

รายงานผลการดำเนินงาน ตวัชี้วัดที่ 2.1 
ระดับความสำเร็จของควบคุมภายใน  
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพได้
ดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน  
การดำเนินงานตามตัวช้ีวดที่ 2.1 ระดับ
ความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผน
บริหารความตอเนื่อง (BCP) รอบ 5 เดือน
หลัง ครบตามจำนวนมาตรการที่กำหนดใน
แผนดำเนินการดังกลาว พรอมหลักฐานการ
ดำเนินงานตามเอกสาร แนบ 
 

รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จ
ของควบคุมภายใน กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพได้
ดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน การดำเนินงานตามตัวชี้วดที่ 
2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนบริหาร
ความตอเนื่อง (BCP) รอบ 5 เดือนหลัง ครบตามจำนวน
มาตรการที่กำหนดในแผนดำเนินการดังกลาวพรอมหลักฐาน
การดำเนินงาน 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/2p8raa3c 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 
 

ผู้ตรวจสอบภายในประจำ
หน่วยงาน 
 
 
 

https://tinyurl.com/2p8raa3c


๓๓ 

 

 
 

 

ตัวช้ีวัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

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

Outcome: ผลลัพธ์ของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 
2565) 
 

ผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด :  √ 
(ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว) 
 

กิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day 
(ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน) 

 

ครั้งที่ 9 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565  (ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
แล้ว)   
 

       การดำเนินกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day (5ส : 
สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ครั้งที่ 9 (22 
ก.ค.65) ซ ึ ่ งเป ็นคร ั ้ งส ุดท ้ายในรอบ 5 เด ือนหล ังของ
ปีงบประมาณ 65  
ได้ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จะเห็นได้ว่าบุคลากร 
ให้ความร่วมมือและเต็มที ่ในการดำเนินกิจกรรม และให้
ความสำคัญมากยิ ่งขึ ้น จึงทำให้เกิดการรักษาความสะอาด  
และรักการจัดระเบียบบริเวณท่ีทำงานได้ 
       โดยการดำเน ินกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day: 5ส  
ของกองฯ ในรอบ 5 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 
ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้   

- 6 กลุ่มงาน 
กลุ่มอำนวยการ 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก 
กลุ่มพัฒนาฯวัยเรียนวัยรุ่น 
กลุ่มพัฒนาฯวัยทำงาน 
กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอายุ 
 

 



๓๔ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการตรวจการประเมินสถานที ่ทำงานน่าอยู ่ น่าทำงาน  
มีชีวิตชีวา เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน 
(Healthy Workplace Happy for Life: HWP) และผลการ
ประเมิน 5 ส ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ รอบ 5 
เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565) ที ่คณะกรรมการ 
HWP ของกรม ได ้ดำเน ินการตรวจใน วันจ ันทร ์ ท ี ่  11 
กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00. น. ที่ผ่านมานั้น 
กองฯ ได้คะแนนการประเมินดังนี้ 
     1. ผลการประเมิน (HWP) ระดับมาก ได้คะแนน 9.00  
     2. ผลการประเมิน (HWP) ระดับดีเยี่ยม ได้คะแนน 0.90  
     3. ผลการประเมิน (HWP) รวม ได้คะแนน 53.35  
     4. ผลการประเมิน 5ส ได้คะแนน 41.75  
 
 
 
 
 
 

- 6 กลุ่มงาน 
กลุ่มอำนวยการ 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
กลุ่มพัฒนาฯแม่และเด็ก 
กลุ่มพัฒนาฯวัยเรียนวัยรุ่น 
กลุ่มพัฒนาฯวัยทำงาน 
กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอายุ 
 



๓๕ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
1. รายงานการประช ุมคณะทำงานต ัวช ี ้ว ัด 2.2 คร ั ้ งที่  
7/2565 
     https://tinyurl.com/2vjpum2x 
2. หลักฐานแสดงผลผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย 
Healthy Workplace Happy for Life “ระดับดีมาก” และ 
“ระดับดีเยี่ยม” ของกองฯ 
     https://tinyurl.com/4pa3he85 
3. หลักฐานแสดงผลผ่านเกณฑ์การประเมิน “5ส” ของกองฯ 
     https://tinyurl.com/mr3cnn3e 
4. หลักฐานการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day 
(5ส : สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) 
     https://tinyurl.com/2cd63pvs 

  

https://tinyurl.com/2vjpum2x
https://tinyurl.com/4pa3he85
https://tinyurl.com/mr3cnn3e
https://tinyurl.com/2cd63pvs


๓๖ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
กิจกรรมที ่  2  ก ิจกรรมการบร ิจาคสิ ่งของ
คอมพิวเตอร์ เก้าอ้ี เครื่องใช้สอยต่างๆ ณ สถาน
คุ ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื ่องฟ้า 
จังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outcome: ผลลัพธ์ของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 
2565) 
ผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด :  √ 
(ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว) 
       ส ืบเน ื ่องจากการรายงานการติดตามตัวช ี ้ว ัดเด ือน
พฤษภาคม 2565 และการทบทวนแผนการปฏิบ ัต ิการ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.2 (ฉบับปรับปรุงแผน) รอบ 5 เดือนหลัง
ของปีงบประมาณ 2565 ได้อ้างถึงการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
จากกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ ปี 2565 เป็น กิจกรรมการ
บริจาคสิ่งของคอมพิวเตอร์ เก้าอี้ เครื่องใช้สอยต่างๆ ณ สถาน
คุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรีแทน
น ั ้น  ทางกองฯได ้ดำเน ินการสน ับสน ุนบร ิจาคส ิ ่ งของ
คอมพิวเตอร์ เก้าอี้ เครื่องใช้สอยต่างๆ ณ สถานคุ้มครองและ
พัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี เรียบร้อยแล้ว 
       โดยการบริจาคสิ่งของเหล่านี้ เพื่อเปิดโอกาสให้กับคน
พิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม มีความเสมอภาค และ
เท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
จากสังคมเพราะสาเหตุจากความพิการนั้น ๆ อีกท้ังเพ่ือสานฝัน
ให้กับผู ้พิการให้สามารถใช้ชีว ิตได้อย่างปกติ และยังช่วย
เสริมสร้างให้บุคลากรมีจิตใจที่ดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามารถสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้ 

- กลุ่มอำนวยการ 
 

 



๓๗ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ได้ดำเนินการบริจาคครุภัณฑ์
ดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ในเดือนพฤษภาคม 2565  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
1. รายงานการประช ุมคณะทำงานต ัวช ี ้ว ัด 2.2 คร ั ้ งที่  
7/2565 
     https://tinyurl.com/2vjpum2x 
2. หลักฐานกิจกรรมการบริจาคสิ ่งของคอมพิวเตอร์ เก้าอ้ี 
เครื่องใช้สอยต่างๆ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้าน
เฟ่ืองฟ้า จังหวัดนนทบุรี    
     https://tinyurl.com/ycxd3xft 
 

  

 

https://tinyurl.com/2vjpum2x
https://tinyurl.com/ycxd3xft


๓๘ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการข้าร่วมก้าวท้าใจ 
Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้ม
สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outcome: ผลลัพธ์ของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 
2565) 
ผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด :  √ 
(ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว) 
       เข้าร่วมการเปิดตัวของกิจกรรรม ก้าวท้าใจ Season 4  
วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ โดยกิจกรรมนี้  
มีนโยบายสำคัญในการสร้างให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีด้วยการ
ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย กระทรวงสาธารณสุข 
จึงมุ่งเน้นสร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่
ถูกต้อง ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยให้ชุมชนเป็นฐานในการ
สร้างสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบ
ด้านสุขภาพ (Health Model) ร่วมกับการนำเทคโนโลยีมาใช้
ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยได้รับความร่วมมือจาก
เครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ
อย่างยั่งยืน ซึ่งจุดเด่นของก้าวท้าใจคือ สามารถคัดกรองสุขภาพ 
และประเมินค่าดัชนีมวลกาย ส่งผลออกกำลังกาย รายงานผล
การออกกำลังกายและยังเพิ่มเติมการจัดแข่งขันภายในกลุ่ม 
และเปรียบเทียบกลุ ่ม อีกทั ้งสามารถสะสมแต้มสุขภาพใน
กิจกรรมต่าง ๆ ได ้
       การเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 
100 วัน 100 แต้มสุขภาพ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการ
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารความรู้ผ่านไลน์กองฯ และบุคลการ 

- กลุ่มพัฒนาฯวัยทำงาน 
 

 



๓๙ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการส่งระยะสะสมอย่างต่อเนื่องจนถึง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2565 
       บุคลากรในกองฯ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็น 
ที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



๔๐ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
 หลักฐานตาม Link ที่แนบ 

1. รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.2  
ครั้งที่ 7/2565 
     https://tinyurl.com/2vjpum2x 
2. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4  
วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ (eBIB) 
     https://tinyurl.com/yc4r7yes 
3. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4  
วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ (การรายงานผล
การออกกำล ั งกายอย ่ า งต ่ อ เน ื ่ องทาง  (LINE Official 
accounts ก้าวท้าใจ season 4) 
     https://tinyurl.com/2s4xehuf 

  

กิจกรรมที่ 4  การตรวจสุขภาพประจำปี Outcome: ผลลัพธ์ของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 
2565) 
ผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด :  √ 
(ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว) 
       ได้รับหนังสือเวียนจากสำนักงานเลขานุการกรมขอเชิญ
บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565 โดยบุคลากร 
(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ) เข้ารับการ
ตรวจสุขภาพ โดยการเข้ารับการตรวจสุขภาพของบุคลากรทุก
คนในหน่วยงาน ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม – 6 มิถุนายน 
2565 

- กลุ่มอำนวยการ 

 

https://tinyurl.com/2vjpum2x
https://tinyurl.com/yc4r7yes
https://tinyurl.com/2s4xehuf


๔๑ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ทางไลน์กองฯ เพื่อเชิญชวนให้
บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพ ทำให้สามารถตรวจพบโรค
ต่างๆได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ ทำให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสม 
และป้องกันไม่ให้โรคลุกลามไปมากจนเกิดภาวะแทรกซ้อน
รุนแรง หรือหากตรวจพบว่ายังไม่เป็นโรค แต่มีภาวะเสี่ยงที่จะ
เกิดโรค เราก็จะได้ดูแลป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะทำให้
เกิดโรค และเฝ้าระวังติดตามปัญหาสุขภาพนั้นอย่างใกล้ชิด 
     จากการดำเนินกิจกรรม การเข้ารับการตรวจสุขภาพของ
บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน นั้น  
     พบว่าบุคลากรในกองฯ ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี
ตามสิทธิของประเภทบุคลากร จำนวน 35 คน จากจำนวน
บุคลากรทั ้งหมด 36 ราย (ข ้อมูล ณ ว ันที ่  6 ม ิ .ย.65) 
ประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างระจำ และพนักงานราชการ 
โดยคิดเป็นร้อยละ 97.22 คิดเป็นคะแนน 0.5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



๔๒ 

 

 
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
 หลักฐานตาม Link ที่แนบ 

1. รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.2  
ครั้งที่ 7/2565 
     https://tinyurl.com/2vjpum2x 
2. หลักฐานแสดงบุคลากรทุกคนในหน่วยงานเข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจำปีตามสิทธิประเภทของบุคลากร  
     https://tinyurl.com/ynssrnt2 

  

กิจกรรมที่ 5 การเข้ารับการวัดดัชนีมวลกาย 
(BMI) 

Outcome: ผลลัพธ์ของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 
2565) 
ผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด :  √ 
(ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว) 
     การเข้ารับการวัดหาค่าดัชนีมวลกาย และวิเคราะห์ข้อมูล 
(BMI) ของบุคลากรในกองฯ รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2565 
(มีนาคม - กรกฎาคม 2565)  
     โดยบุคลากรจะได้รับการตรวจ Inbody (เดิม ตามแผนการ
ปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.2 ในรอบ 5 เดือนหลัง มีการ
กำหนดให้บุคลาการเข้ารับการตรวจวัด Inbody เพื่อตรวจหา
ค่า BMI ที ่ปกติ จำนวน 2 ครั ้ง แต่เนื ่องจากบุคลากรมีไป
ราชการที่ต ่างจังหวัด จึงปรับเปลี ่ยนจากเข้ารับการตรวจ  
2 ครั้งเป็น 1 ครั้ง แทน) ดังนี้ 
 
 
 

- กลุ่มพัฒนาฯวัยทำงาน 
กลุ่มพัฒนาฯผู้สูงอายุ 
 
 

https://tinyurl.com/2vjpum2x
https://tinyurl.com/ynssrnt2


๔๓ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      - รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 64 - กุมภาพันธ์ 65)  
(ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
เ พ ื ่ อ หาค ่ า BMI จากการว ั ด Inbody เพ ื ่ อตรวจค ่ า BMI  
จำนวน 40 คน มีค ่า BMI ปกติ จำนวน 21 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 52.50 
      - รอบ 5 เด ือนหล ัง (ม ีนาคม - กรกฎาคม 65)  
(ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
เพื่อหาค่า BMI จากการวัด Inbody เพื่อตรวจค่า BMI จำนวน 
36 คน มีค่า BMI ปกติ จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.56 
     และนำข้อมูลผลการวิเคราะห์ มาดำเนินการคำนวณร้อยละ 
ที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ โดยคำนวณจาก (ร้อยละ
ของบุคลากรที่มี BMI ปกติที่เพิ่มขึ้นในรอบ 5 เดือนหลังของปี 
2565 - ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติที่เพิ่มขึ้นในรอบ  
5 เดือนแรกของปี 2565) 
      

ดังนั ้นบุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพื ่อสุขภาพมีร้อยละที่
เพ่ิมข้ึนของบุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
เพิ่มข้ึนเท่ากับ 3.06  คิดเป็นคะแนน 0.5 คะแนน 
 
 
 
 
 

  



๔๔ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่าดัชนีมวลกาย ร้อยละของ 
BMI 

รอบ 5 เดือน
หลัง 

ปีงบประมาณ 
2565 

ร้อยละของ 
BMI 

รอบ 5 เดือน
แรก 

ปีงบประมาณ 
2565 

 

น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

2.78 2.50  
 

ปกต ิ 55.56 52.50 
เกินเกณฑ์
มาตรฐาน 

11.11 20.00 

อ้วน 13.89 10.00 
อ้วนมาก 16.67 15.00 

 

หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
1.รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.2 ครั้งที่ 7/2565 
      https://tinyurl.com/2vjpum2x 
 

2. หลักฐานแสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์เพื ่อคำนวณร้อยละ 
ที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ ของกองกิจกรรมทางกาย
เพ่ือสุขภาพ            
     https://tinyurl.com/4xttymzj 
 

  

ร้อยละ BMI ปกติเพิ่มขึ้น 
เท่ากับ 3.06 

https://tinyurl.com/2vjpum2x
https://tinyurl.com/4xttymzj


๔๕ 

 

 
 

 

ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

4. จัดทำรายงานนผลการติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)  
โดยใช้ข้อมูลมาจากระบบ GFMIS 
 

จัดทำรายงานนผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(รบจ.1) โดยใช้ข้อมูลมาจากระบบ GFMIS 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/45tpsh2z 
 
 

 
 
 
 

 

 -  

5. เสนอรายงานผลการติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)  
ให้ผู้อำนวยการสั่งการในการขับเคลื่อนการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่า
เป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด 
 

เสนอรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(รบจ.1) ให้ผู้อำนวยการสั่งการในการขับเคลื่อนการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/45tpsh2z 
 

 
 
 
 
 

 -  

 

https://tinyurl.com/45tpsh2z
https://tinyurl.com/45tpsh2z


๔๖ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

6. ติดตามการเบิกจ่ายในที่ประชุมกองฯ  
ทุกครั้ง 
 

ติดตามการเบิกจ่ายในที่ประชุมกองฯ ทุกครั้ง 
หลักฐานตาม Link ที่แนบหน้า 4 
 https://tinyurl.com/mr3ffca9 
 
 
      
 
 
 
 
 

 -  

7. จัดประชุมรายงานติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณตามตัวชี้วัดที่ 2.3 ตาม
แผนปฏิบัติการตัวช้ีวัดของกองฯ 

จัดประชุมรายงานติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ 
2.3 ตามแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดของกองฯ ในการประชุมกองฯ  
ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 1 สิงหาคม 2565 
หลักฐานตามที่แนบ หน้าที ่3-4 
 
 
 

 
 
 
 
 

 -  

 

https://tinyurl.com/mr3ffca9


๔๗ 

 

 
 

 

ตัวช้ีวัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 6 ดำเนินการเลือก "ความรู้" 
ของกองจำนวนอย่างน้อยกลุ่มงานละ 1 
เรื่อง (6 กลุ่มงาน) และดำเนินการจัดเวที
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 1 เรื่อง   
(ครั้งท่ึ 9 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 
จำนวน 1 เรื่อง) 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 เรื่อง  
1. การเรียนรู้หลักสูตรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ผ่านระบบ 
ก้าวท้าใจการประชุมกองฯ ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 1 สิงหาคม 2565 
หลักฐานตามที่แนบ หน้าที่ 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - คณะทำงานตัวชี้วัด 2.4 
ระดับความสำเร็จของการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(LO) 

 

 



๔๘ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 7 ดำเนินการสรุปความรู้  
ถอดบทเรียน จำนวน 1 เรื่อง 
 

สรุปบทเรียนจำนวน 1 เรื่อง ของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุม
กองฯ ครั้งที ่10/2565 เดือนกรกฎาคม 2565 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
1. ถอดบทเรียนการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ Thai Stop COVID 
Plus   
https://tinyurl.com/4sea3aak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - คณะทำงานตัวชี้วัด 2.4 
ระดับความสำเร็จของการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(LO) 

 

 

https://tinyurl.com/4sea3aak


๔๙ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรม  : ดำเนินการจัดทำรายงาน 
ผลการวิเคราะห์การขับเคลื่อนตาม
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รอบท่ี 2 : 5 เดือนหลัง เดือนมีนาคม 
2565 - กรกฎาคม 2565 

ดำเนินการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติ
การรอบ 5 เดือนหลัง 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
รายงานผลการวิเคราะห์การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ การจัด 
การความรู้ของกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 รอบท่ี 2 : 5 เดือนหลัง เดือนมีนาคม 2565 - กรกฎาคม 
2565 
https://tinyurl.com/2p83nh9v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - คณะทำงานตัวชี้วัด 2.4 
ระดับความสำเร็จของการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(LO) 

 

 

https://tinyurl.com/2p83nh9v


๕๐ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรม  : จัดทำเอกสารแสดงจำนวน
ผลการจัดการข้อมูลและความรู้ที่
ดำเนินการอย่างเป็นระบบและพร้อม 
ใช้งาน 

ดำเนินการจัดทำเอกสารแสดงจำนวนผลการจัดการข้อมูลและความรู้ 
ที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน 
1. หนังสือเวียนแจ้งให้ส่งผลงานนวตกรรมฯ 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/4267mh87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. รายการผลงานนวัตกรรม โครงการปี 2565 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/3pfp6ekh 
 
 
 
 
 
 

- - คณะทำงานตัวชี้วัด 2.4 
ระดับความสำเร็จของการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(LO) 

 

https://tinyurl.com/4267mh87
https://tinyurl.com/3pfp6ekh


๕๑ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรม  : ผลงานที่ส่งเข้ารับ 
การประเมินรางวัล TPSA ปี 2565 
ผ่านตรวจประเมินรอบท่ี 1 

ดำเนินการส่งผลงานเข้ารับการประเมินรางวัล TPSA ปี 2565  
แต่ไม่ผ่านตรวจประเมินรอบที่ 1 
 

- - คณะทำงานตัวชี้วัด 2.4 
ระดับความสำเร็จของการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(LO) 

กิจกรรม  : ถอดบทเรียนการจัดการ
ความรู้กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
จำนวน 1 เล่ม (ประกอบด้วยองค์
ความรู้จากกลุ่มงานต่างๆ ไม่น้อยกว่า 
5 เรื่อง ) 

ดำเนินการถอดทบเรียนการจัดการความรู้กองกิจกรรมทางกาย 
เพ่ือสุขภาพฯ จำนวน 1 เล่ม 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/bw88956u 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  

 

https://tinyurl.com/bw88956u


๕๒ 

 

 
 

 

ตัวช้ีวัด 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการขับเคลื่อน
แผนกำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
 
 

 

 

รายงานผลการขับเคลื่อนแผนกำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/25cerv6n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 6 รายงานความก้าวหน้า 
ในการประชุมกองกิจกรรมทางกาย 
เพ่ือสุขภาพ 
 
 

 

 

 

รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตาม 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
(ประจำเดือนกรกฎาคม) ในการประชุมกองฯ ครั้งที่ 11/2565  
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 
หลักฐานตามที่แนบ หน้าที่ 49 

 
 
 

 
 
 

- กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

https://tinyurl.com/25cerv6n


๕๓ 

 

 
 

 

ตัวช้ีวัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที ่4 ทบทวน ปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์หน่วยงาน เกี่ยวกับการใช้จ่าย
งบประมาณตามมาตรการ OIT 

 

ทบทวน ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงาน เกี่ยวกับการใช้จ่าย
งบประมาณตามมาตรการ OIT 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/yc4adr74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://tinyurl.com/yc4adr74


๕๔ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

กิจกรรมที ่9 สร้างความเข้าใจเชิงรุก
แบบวัดการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน 

 

รายงานการประชุมกองฯ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 
กรกฎาคม 2565 หน้า 53 
หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/n5w3twdk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

แบบรายงานผลการขับเคลื่อน 
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๖  
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity 
and Transparency Assessment : 
ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
 
 
 

หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/py3y3v97 
 

  

 

https://tinyurl.com/n5w3twdk
https://tinyurl.com/py3y3v97


๕๕ 

 

 
 

 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม
ของหน่วยงาน.ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 256๕ หน่วยงาน กองกิจกรรม 
ทางกายเพ่ือสุขภาพ 
 
 
 
 

หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/jj8jsa5c 
 
 

  

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงาน กองกิจกรรม 
ทางกายเพ่ือสุขภาพ 

หลักฐานตาม Link ที่แนบ 
https://tinyurl.com/57p3w3kx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและประธานการประชุมเน้นย้ำให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดดำเนินการตามแผนที่วางไว้ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 
 

หมายเหตุ : สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัดของกองฯ ได้ที่ https://dopah.anamai.moph.go.th/th/dopahkpiindicators2565

https://tinyurl.com/jj8jsa5c
https://tinyurl.com/57p3w3kx
https://dopah.anamai.moph.go.th/th/dopahkpiindicators2565


๕๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   4.1 (ร่าง) แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) 
    4.1.1 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก นำเสนอโดยนายธวัชชัย 
ทองบ่อ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 2 โครงการ ดังนี้ 
 กรอบการวิเคราะห์และจัดทำแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองกิจกรรมทางกาย 
เพื่อสุขภาพ 
วิเคราะห์สถานการณ์ : จากรายงานการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย กระทรวงสาธารณสุข ระบบ HDC  
(ข้อมูลปี 2560 – 2564) พบเด็กช่วงอายุ 9, 18, 30,42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า เกือบ 30% และ
มีพัฒนาการด้านทักษะ EF รวม 5 ด้าน ต่ำกว่าเกณฑ์ สำหรับข้อมูลกิจกรรมทางกายหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดนั้น  
ได้มีงานวิจัยรูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกาย ในสตรีตั้งครรภ์ :ศึกษาเป็นระบบ พบว่า การออกกำลังกายส่งผลทำ
ให้สตรีตั ้งครรภทำให้มีพฤติกรรมการออกกำลังกายดีขึ ้น มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ ้นอย่างเหมาะสม (วัจมัย สุขวนวัฒน์  
และคณะ , 2564) จากการวิเคราะห์สถานการณ์ดังกล่าว ปี 2566 จะยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ด้านสุขภาพ (4D) เน้น Development and Play ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และขยายผลการพัฒนาผู้อำนวยการเล่น 
(Play worker) ในระดับครอบครัว/อสม. ครอบคลุมทั้ง 12 เขตสุขภาพ รณรงค์สร้างกระแสการเล่น (Play day) ควบคู่
กับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับหญิงตั้งครรภ์ และหลังคลอด โดยพัฒนาคู่มือฯ นำไปเผยแพร่ความรู้ให้แก่หญิง
ตั้งครรภ์ มีความรอบรู้ในการเล่นของเด็กปฐมวัยเพื่อลูกมีพัฒนาสมวัย EF EQ ดี 
ตอบสนองต่อเป้าหมายย่อย (Y1) และตัวชี้วัดย่อยในแผนแม่บทที่ 11 / 13 / 14 / 15 
 -แผนแม่บทย่อย 11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
 -V02 การเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย 
 -F0202 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
ตอบสนองต่อเป้าหมายและตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสุขภาพดี 
 เป้าประสงค์ท่ี 4 ประชาชนทุกกลุ่มวัย มีสุขภาวะที่ดี เป็นกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง 
 ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย  
 ค่าเป้าหมาย : ค่าเป้าหมายรายปี พ.ศ. 2566 – 2570  
  - พ.ศ. 2566 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85 
  - พ.ศ. 2567 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 86 
  - พ.ศ. 2568 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 87 
  - พ.ศ. 2569 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 88 
  - พ.ศ. 2570 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 88 
1. โครงการขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ประจำปี 2566 
วัตถุประสงค์ เพื ่อพัฒนาทักษะผู ้อำนวยการเล่น ยกระดับพื ้นที ่ต ้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี ่ยนโลกครอบคลุม  
ทุกเขตสุขภาพและสร้างกระแสการเล่น 
กิจกรรมสำคัญ : 
 1. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด 
 2. จัดมหกรรมการเล่น Play Day 
 3. พัฒนารูปแบบการเล่นด้วยกิจกรรมทางกาย 9 กิจกรรมให้สอดคล้องตามหลักการใช้เครื่องมือ DSPM 
 4. ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D (Development and Play) เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ในระดับพ้ืนที่ 
 5. ยกระดับพื้นท่ีต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ (Play worker ระดับครอบครัว) 
 6. กำกับ ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน 
 7. วิจัยประสิทธิผลของการดำเนินงานพ้ืนที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ : 
 1. จำนวนครั้งการจัดมหกรรม Play Day  
 2..จำนวนผู้อำนวยการเล่น (Play worker) ระดับครอบครัว/อสม. 
 3. จำนวนพื้นที่ท่ียกระดับเป็นพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก (Play worker ระดับครอบครัว)  
 4. ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านเกณ์การประเมินขั้นต้นด้าน Development and Play เด็กไทยเล่น
เปลี่ยนโลก 
ผลลัพธ์ (Output) : 
 1. จัดมหกรรม Play Day จำนวน 1 ครั้ง 
 2. ผู้อำนวยการเล่น (Play worker) ระดับครอบครัว/อสม. จำนวน 250 คน 
 3. ยกระดับเป็นพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก (Play worker ระดับครอบครัว) จำนวน 12 แห่ง 
 4. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านเกณ์การประเมินขั้นต้นด้าน Development and Play เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก 
ร้อยละ 100 
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด ประจำปี 2566 
วัตถุประสงค ์เพ่ือพัฒนาคู่มือแนวทางการออกกำลังกายหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดสำหรับบุคลากรคลินิกฝากครรภ์ 
กิจกรรมสำคัญ : 
 1. ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาแนวทางการออกกำลังกายหญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอดสำหรับบุคลากร
คลินิกฝากครรภ์  
 2. ประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางออกกำลังกายหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด สำหรับ
คลินิกฝากครรภ์ในระดับเขตสุขภาพ 
 3. จัดพิมพ์ เผยแพร่คู่มือแนวทางการออกกำลังกายหญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอดสำหรับบุคลากรคลินิก
ฝากครรภ์  
 4. กำกับ ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ : 
 1. จำนวนครั้งการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญฯ 
 2. จำนวนคู่มือแนวทางการออกกำลังกายหญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอดสำหรับบุคลากรคลินิกฝากครรภ์  
 3. จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการเผยแพร่คู ่มือแนวทางการออกกำลังกายหญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอด
สำหรับบุคลากรคลินิกฝากครรภ์  
ผลลัพธ์ (Output) : 
 1. จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญฯ จำนวน 1 ครั้ง 
 2. คู่มือแนวทางการออกกำลังกายหญิงตั ้งครรภ์ และหญิงหลังคลอดสำหรับบุคลากรคลินิกฝากครรภ์  
จำนวน 1 เรื่อง 
 3. หน่วยงานที่ได้รับการเผยแพร่คู ่มือแนวทางการออกกำลังกายหญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอดสำหรับ
บุคลากรคลินิกฝากครรภ์ 
จำนวน 76 แห่ง 
ตอบสนองต่อเป้าหมายและตัวชี้วัด ในแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 – 2573 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายประชาชนทุกกลุ่มวัย  
 - ตัวชี้วัด : ประชาชนแรกเกิด – 5 ปี มีเกณฑ์พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่เป็นปกติ ร้อยละ 95 
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Outcome โครงการฯ 
 - เด็กปฐมวัย อายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาสมวัย ร้อยละ 85 
 - หญิงตั ้งครรภ์ และหญิงหลังคลอด มีความรู ้และทักษะการมีกิจกรรมทางกายและนำความรู ้ที ่ได้รับ 
ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเองอย่างเหมาะสม 
Outcome แผนแม่บทย่อย 
 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 
 

ข้อเสนอจากที่ประชุม  
 1. แก้ไขเป้าหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย 5 ปี ปีพ.ศ. 2567 เป้าหมายร้อยละ 86 
 2. ควรมีการขยายผลในส่วนของเด็กเล ่นเปลี ่ยนโลกที ่ทำไว ้ 7,255 ตำบล กับ 7,255 playworker  
ให้ครอบคลุมมากขึ้นในปีหน้า ทำอย่างไรจะให้อปท. สามารถขยายผลได้โดยตัวเอง  

3. ควรสอบถามความต้องการ ข้อมูลเบื้องต้นกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนลงพ้ืนที่สอนพ่อแม่ ผู้ปกครอง  
 4. เรื่องหญิงตั้งครรภ์มีการสร้างเครื่องมือแล้ว ต้องมีช่องทางการสื่อสารให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือได ้ 
 5. อยากให้มีการติดตามงานที่ทำสำเร็จไปแล้วในปีที่ผ่านมา  
 
    4.1.2 กลุ ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ ่น  นำเสนอ 
โดยนางสาวปิยะนุช ฤทธิ์ชารี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 จากสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายอันนี้เป็นข้อมูลจาก TPAK ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรสังคมและ
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นข้อมูลสำรวจตั้งแต่ปี 2560-2564 จากกราฟจะเห็นว่าในปี พ.ศ. 2564 การมีกิจกรรม 
ทางกายของกลุ่มคนไทยอายุ 5-17 ปี จะอยู่ที ่ร้อยละ 24.2 ซึ่งสถานการณ์นี้จะเป็นช่วงที่สถานการณ์ โควิด-19  
โดยเป้าหมายของการมีกิจกรรมทางกายของกลุ่มนี้จะอยู่ที่ร้อยละ 40 แต่ว่าในการสำรวจอยู่ที่ร้อยละ 24.2  
 สำหรับแผนภูมิที่ 2 จะเป็นพฤติกรรมเนือยนิ่ง จากการสำรวจจะพบว่าในกลุ่มของเด็กจะมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง
ตกอยู่ที่วันละ 14 ชั่วโมง ซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สำหรับแผนภูมิที ่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนวัยรุ ่นทำให้เห็นว่าค่าเป้าหมาย  
จะมีทั้งหมด 3 ค่าเป้าหมาย ที่กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นดำเนินการ พบว่าเป้าหมายของเด็กเตี้ยและผอมต้องน้อยกว่าร้อยละ 5 
ผลที่ได้มาในปีพ.ศ. 2565 ร้อยละ 4.1 สำหรับเป้าหมายที่ 2 เป็นเด็กอ้วนยังพบว่าสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ต้องน้อยกว่า
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ร้อยละ 10 อยู่ที่ร้อยละ 13.3 และเป้าหมายที่ 3 เป็นตัวชี้วัดของเด็กสูงดีสมส่วนต้องอยู่ที่ร้อยละ 66 จากผลสำรวจ
อยู่ที่ร้อยละ 55.5 ซึ่งยังไม่ถึงเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากสถานการณ์นี้ทางกลุ่มได้จัดทำโครงการโดยผ่านการคิดวิเคราะห์ผ่านแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วิเคราะห์ สำหรับ
ที่ให้เราวิเคราะห์ gap ของโครงการว่ามีการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  พิจารณาแล้วว่าอยู่ภายใต้ของแผนระดับ 3  
อยู่ภายใต้ของแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 - 2573 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 - 2573 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายประชาชนทุกกลุ่มวัย 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

- ประชาชน อายุ 6 – 17 ปี มีกิจกรรมทางกายเพียงพอร้อยละ 40 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีกิจกรรมทางกาย 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
 - สถานศึกษามีการส่งเสริมกิจกรรมทางกายทุกแห่ง 
แผนของกรมอนามัย 5 ปี ในปี พ.ศ. 2566 – 2570 จะสอดคล้องกับยุทธศาตร 
แผนระดับท่ี 3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ.2566 – 2570 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสุขภาพดี 
เป้าประสงค์ที่ 4 ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาวะที่ดี เป็นกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง 

ตัวชี้วัด 5 ร้อยละเด็กอายุ 6ปี - 14 ปี สูงดีสมส่วนเป้าประสงค์ที่ 4 ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาวะที่ดี 
เป็นกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง 

ตัวชี้วัด 5 ร้อยละเด็กอายุ 6 ปี – 14 ปี สูงดีสมส่วนสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ. 2566 - 2570 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 7 ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรอบรู้และทักษะในการพัฒนาสุขภาพตนเองตลอดช่วงชีวิต 
ตัวช้ีวัด 1. อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนตั้งแต่อายุ 15 ปี ขึ้นไป 

2. ร้อยละเด็กไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
3.2 ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์  

เป้าประสงค์ที่ 8 สังคม ชุมชน องค์กร มีขีดความสามารถในการจัดระบบให้ประชาชนเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
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ตัวชี้วัด 2 จำนวนสถานศึกษายกระดับเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ - โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) – 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) 
แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประกอบด้วย 5 แผนย่อย  

1. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
2. การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
3. การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
4. การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

 5. การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง 
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื ่อสาร และทำร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่าง 
มีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  
 ซี่งเจ้าภาพของแผนแม่บทนี้เป็นของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกรมอนามัยได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน
กรมอนามัยได้มีการบูรณการร่วมกัน ในปีพ.ศ. 2566 และงานของคลัสเตอร์กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นมีโครงการที่ไปเกี่ยวข้อง
อยู่ภายใต้แผนนี้อยู่ 4 โครงการดังนี้ 

1. โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal Health Literate School) 
2. โครงการผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนในยุคดิจิทัล  
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มเปราะบาง 
4. โครงการยกระดับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น 

*หมายเหตุ โครงการที่กรมอนามัยเกี่ยวข้องในแผนยุทธศาสตร์ฯ 
สำหรับ output ของโครงการที่เราตั้งไว้ก็อยู่ที่ ร้อยละของเด็กอายุ 6 – 14 ปี สูงดีสมส่วน อยู่ที่ร้อยละ 57  
 

สำหรับโครงการที่ได้มีการปรับใหม่ มี 2 โครงการ 
1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรง และฉลาด ร่างงบประมาณไว้จำนวน 
800,000 บาท  

กิจกรรม 
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นผ่านแพลตฟอร์ม Online 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับติดตามและประเมินโรงเรียนส่งเสริม

กิจกรรมทางกาย 
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ “60 นาที FUN for FIT” 
4. จัดทาสื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการมีกิจกรรมทางกายในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
5. รณรงค์กิจกรรมวันดื่มนมโลก (World Milk Day) และ วันนอนหลับโลก(World Sleep Day) 
6. ส่งเสริมการขับเคลื่อนงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ก้าวท้าใจในโรงเรียน 
7. จัดการประกวดคลิป VDO ส่งเสริมความรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกายเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 60 นาที FUN for FIT 
8. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
9. ประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายวัยเรียนวัยรุ่น 

2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื ่อสุขภาพสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  ร่างงบประมาณไว้จำนวน 
300,00 บาท 



๖๑ 
 

 
 

กิจกรรม 
1. ทบทวนสถานการณ์การส่งเสริมกิจกรรมทางกายของสามเณร 
2. จัดประชุมรับฟังและเเลกเปลี ่ยนความคิดเห็นการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของสามเณรในโรงเรียน  

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
3. จัดทำสื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
4. ติดตามและประเมินผลการใช้สื ่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของสามเณรในโรงเรียนพระปริ ยัติธรรม  

แผนกสามัญศึกษา 
 

3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ไม่ใช้งบประมาณกิจกรรม 
1. ทบทวนสถานการณ์กิจกรรมทางกายเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
2. บูรณาการติดตามการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายในพ้ืนที่ ทุรกันดาร 

 

ข้อเสนอจากที่ประชุม  
 1. ปรับเนื้อหากลยุทธ์ในการจัดทำโครงการให้ชัดเจน 
 2. ควรนำเสนอเนื้อหาให้กระชับเลือกประเด็นที่สำคัญให้เห็นแนวคิดท่ีชัดเจนและสามารถโน้มน้าวผู้บริหารได้ 
 3. ควรจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม วางเป้าหมายในแต่ละปีให้ชัดเจนเพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมด 
 4. ควรมีการวางระบบติดตามประเมินผลให้ชัดเจน   
 5. ปรับปรุงคู่มือสื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมเพื่อจัดคู่มือเล่มใหม่ 
และจัดทำคลิปวิดีโอ 
 

    4.1.3 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยทำงาน นำเสนอโดย นางสาวณิชา 
คงทวีศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในโครงการ
ปีพ.ศ 2566 ตอบแผนยุทธศาสตร์ชาติในการตอบสนองแผนแม่บทที่ 14 ประเด็นศักยภาพกีฬา มีเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย คนไทยออกกำลังกายและเล่นกีฬานันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพ่ิมข้ึน และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ของ
กรมอนามัย 5 ปี ตอบเป็นประเด็นที่ 3 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป้าประสงค์ท่ี 7 ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรอบรู้
และทักษะในการพัฒนาสุขภาพตนเองตลอดช่วงชีวิต ตัววัดชี้วัด ร้อยละประชากรที่อายุ 15 – 59 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ร้อยละ 46 การตอบสนองต่อเป้าหมายและตัวชี้วัด ในแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เป็นยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 ในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายประชาชนทุกกลุ่มวัยเป้าประสงค์ ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ 
ตัวชี้วัดเป้าหมายประชาชนอายุ 18 ขึ้นไปมีกิจกรรมทางกายเพียงพอร้อยละ 80 
 จากข้อมูลสำรวจรายงานสุขภาพประชากรไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562 – 2563 พบว่า 
ร้อยละประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีกิจกรรมทางกายยามว่างระดับปานกลางและระดับหนักจำแนกตามอายุ  
และเพศ ร้อยละ 19.1 โดยสถานการณ์การออกกำลังกายขณะนี้ยังไม่ถึงเป้าหมาย ตามแผนแม่บทที่ 14 ร้อยละ 40 
กลุ่มวัยทำงานจึงดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของปีพ.ศ. 2566  
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความความตระหนัก มีความรอบรู้ และสามารถนำความรู ้ด้านกิจกรรม  
ทางกาย/ ออกกำลังกายดูแลตนเองได้อย่างสม่ำเสมอเพ่ิมข้ึน 
 2. เพื ่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย มีทักษะ และความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรม 
ทางกาย /ออกกำลังกาย และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) เพ่ิมมากข้ึน 
กิจกรรม 
 1. การรณรงค์เปิดตัวมหกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับชาติ 
 2. การสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับชาติ 
 3. จัดจ้างการบริหารงานลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูลส่งเสริม  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทางวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ 
 4. การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ออกกำลังกายขั ้นพื ้นฐาน และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) 
 5. การขับเคลื ่อนความร่วมมือทางวิชาการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย PA Forum: Thailand moving 
forward 
 6. การกำกับติดตาม ผ่านคณะกรรมการระดับชาติและภาคีเครือข่ายการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพ้ืนที่
ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 40 
 2. บุคลากรของภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย/ออกกำลังกายและ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) พ้ืนที่นำร่อง (อปท.ร้อยละ 20) 
 3. ระบบฐานข้อมูลกิจกรรมทางกาย/ออกกำลังกาย ประเมินภาวะสุขภาพและความรอบรู้สุขภาพ 1 ระบบ 
 4. มีจำนวนประชากรลงทะเบียน ก้าวท้าใจ 7 ล้านคน 
สิ่งท่ีคาดว่าประชาชนได้รับ 
 1. ประชาชนมีความตระหนัก ความรอบรู้ สามารถนำความรู้ด้านกิจกรรมกาย/ออกกำลังกาย ดูแลตนเองได้
อย่างสม่ำเสมอเพ่ิมข้ึน 

2. ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพ มีทักษะ และความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย/ออกกำลัง
กาย และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) เพ่ิมมากข้ึน 
 

ข้อเสนอจากที่ประชุม ประสานกับเจ้าภาพเรื่องค่าเป้าหมายที่ชัดเจนว่าวัดจากอะไร สถานการณ์ปัจจุบันให้ใช้ข้อมูล
อ้างอิงจากท่ีไหน  
 
    4.1.4 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยสูงอายุ นำเสนอโดยนายธวัชชัย 
แคใหญ ่นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (ร่าง) แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี 2 โครงการดังนี้ 
 กรอบการวิเคราะห์และจัดทำแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองกิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพ 
วิเคราะห์สถานการณ์ : จากการเปลี ่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที ่มีสัดส่วนวัยผู ้สูงอายุ  เพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง 
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ในปี พ.ศ. 2565 มีประชากรผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 19.75 ของประชากรทั้งประเทศ (รายงาน
มิเตอร์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันที่ 30 ก.ค. 2565) และมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุร้อย
ละ 3.6 ต่อปี (คิดเป็น 400,000 คนต่อปี) ขณะเดียวกันประชากรไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy 
at Birth) สูงขึ้นจาก 75.4 ในปี 2560 เพิ่มเป็น 76.5 ในปี 2562 และเพิ่มขึ้นเป็น 77 ในปี 2564 ข้อมูลองค์การ



๖๓ 
 

 
 

อนามัยโลก พบว่าอายุคาดเฉลี่ยภาวะสุขภาพดีของคนไทย ในปี 2558 มีค่าเท่ากับ 68.5 ปี และเพิ่มขึ้นเป็น 70.15 
ในปี 2563 แต่ก็ยังสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยไม่ได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ตลอดช่วงชีวิต 
ตอบสนองต่อเป้าหมายย่อย (Y1) และตัวชี้วัดย่อย ในแผนแม่บทที่ 11 / 13 / 15 
 - แผนแม่บทย่อยที่  13.1 การสร้างความรอบรู ้ด ้านสุขภาวะและการป้องกัน  และควบคุมปัจจัยเสี ่ยง 
ที่คุกคามสุขภาวะ 
 - เป ้าหมาย 130101 ประชาชนมีความรอบรู ้ด ้านสุขภาวะสามารถดูแลส ุขภาพและมีพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 
 - V01 บุคลากรด้านสาธารณสุข 
 - F0101 องค์ความรู้ที่เก่ียวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ตอบสนองตอ่เป้าหมายและตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
 เป้าประสงค์ท่ี 7  ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรอบรู้และทักษะในการพัฒนาสุขภาพตนเองตลอด ช่วงชีวิต  
 ตัวชี้วัด  ร้อยละผู้สูงอายุมีพฤติกรรสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 
 ค่าเป้าหมาย : ค่าเป้าหมายรายปี พ.ศ. 2566 – 2570 
  - พ.ศ. 2566 ค่าเป้าหมายร้อย 52 
  - พ.ศ. 2567 ค่าเป้าหมายร้อย 54 
  - พ.ศ. 2568 ค่าเป้าหมายร้อย 56 
  - พ.ศ. 2569 ค่าเป้าหมายร้อย 58 
  - พ.ศ. 2569 ค่าเป้าหมายร้อย 60 
1. โครงการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย“ผู้สูงวัย เคลื่อนไหวดี ไม่มีล้ม” 
วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุสร้างการรับรู้ สื ่อสาร
ประชาสัมพันธ์ “ผู ้สูงวัย เคลื ่อนไหวดี ไม่มีล้ม” และพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย  
ในการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
กิจกรรมสำคัญ 
 1. จัดทำสื่อองค์ความรู้การประเมินสมรรถภาพทางกายเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ 
 2. ประชุมเช ิงปฏิบัต ิการพัฒนาศักยภาพ  ทักษะบุคลากร และภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพ 
ด้านกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ 
 3. สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์/สร้างความตระหนักการสร้างเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกาย  ออกกำลังกาย 
สำหรับผู้สูงอายุ 
 4. เยี่ยมเสริมพลัง/กำกับติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและออก
กำลังกายในผู้สูงอายุ 
 5. ประชุมถอดบทเรียนผลการดำเนินงานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  
 เชิงปริมาณ                                                                                                                                     
 1.ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรองสุขภาพด้านการเคลื่อนไหวและ ความเสี่ยงต่อการหกล้ม 
 2.บุคลากร ภาคีเครือข่าย ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านกิจกรรมทางกาย          
 เชิงคุณภาพ  
 ผู้สูงอายุได้รับการประเมินพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ด้านกิจกรรมทางกาย     
ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
 1. ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรองสุขภาพด้านการเคลื่อนไหวและความเสี่ยงต่อการหกล้ม 
 2. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ด้านกิจกรรมทางกาย 
 3. บุคลากร ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านกิจกรรมทางกายและออกกำลังกาย 
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2. โครงการส่งเสริมความรอบรู้สุขอนามัยการนอนหลับที่ดี  
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมความรอบรู้สุขอนามัยการนอนหลับที่ดี และส่งเสริม  
ให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขอนามัยการนอนหลับที่ดี 
กิจกรรมสำคัญ 
 1. จัดทำสื่อโปสเตอร์องค์ความรู้หลัก 10 ประการเพื่อสุขอนามัยการนอนหลับที่ดี  
  2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ทักษะบุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมความรอบรู้
สุขอนามัยการนอนหลับที่ดี 
 3. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้การส่งเสริมสุขอนามัยการนอนหลับให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ผ่านศูนย์
อนามัย สสม. และภาคีเครือข่าย 
 4. สื ่อสาร/รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ก ิจกรรมวันนอนหลับโลก  (World Sleep Day) ร่วมกับสมาคมโรค 
จากการหลับแห่งประเทศไทย 
 5. กำกับติดตามการดำเนินงานส่งเสริมความรอบรู้สุขอนามัยการนอนหลับที่ดีผ่านศูนย์อนามัย สสม. และภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
 6. ประชุมถอดบทเรียนผลการดำเนินงานการส่งเสริมสุขอนามัยการนอนหลับที่ดี  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ  
 1. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ทักษะบุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมความ  
รอบรู้สุขอนามัยการนอนหลับที่ดีทุกกลุ่มวัย 
 2. มีการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้การส่งเสริมสุขอนามัยการนอนหลับให้ครอบคลุมทุกพื้นที่  
ผ่านศูนย์อนามัย สสม. และภาคีเครือข่าย 
 เชิงคุณภาพ :  
 1. การเผยแพร่สื่อสาร/รณรงค์/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันนอนหลับโลก (World Sleep Day) ร่วมกับสมาคม
โรคจากการหลับแห่งประเทศไทย  
  2. องค์ความรู้หลัก 10 ประการการมีสุขอนามัยการนอนหลับที่ดีทุกกลุ่มวัย 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  
 ประชาชนทุกมีความรอบรู้ด้านสุขอนามัยการนอนหลับที่ดี 
ตอบสนองต่อเป้าหมายและตัวชี้วัด ในแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 – 2573 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายประชาชนทุกกลุ่มวัย 
 เป้าประสงค์ : ประชาชนทุกกลุ่มวัย ได้แก่ วัยสูงอายุ มีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอ 
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย  : ประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ ร้อยละ 80 
ตอบสนองต่อเป้าหมายและตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย 
 เป้าประสงค์ท่ี 4  ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาวะที่ดี 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
 เป้าประสงค์ท่ี 7  ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรอบรู้และทักษะในการพัฒนาสุขภาพตนเองตลอด ช่วงชีวิต  
Outcome แผนแม่บทย่อย 
 - ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 
  - มีการเตรียมการก่อนยามสูงวัย เพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพมากขึ้น 
 - ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง   ในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วม
ในกจิกรรมสังคม 
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กรอบ  ร  ร้า การ ั ท า  ร การ  า ั     

ข้อเสนอจากที่ประชุม  
 1. ในการจ ัดทำส ื ่อองค ์ความร ู ้การประเม ินสมรรถภาพทางกายเพ ื ่อลดความเส ี ่ยงต ่อการหกล้ม  
ในผู้สูงอายุ 3,000 เล่ม ควรมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน นำไปแจกอย่างไร  
 2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ทักษะบุคลากร และภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพ 
ด้านกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ 
ให้ชัดเจน 
 3. หากลยุทธ์ในการนำความรู้ให้เข้าถึงและสื่อสารให้เครือข่ายและเข้าถึงประชาชนเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
 4. โครงการส่งเสริมความรอบรู้สุขอนามัยการนอนหลับที่ดี  ควรกำหนดเป็นนโยบายที่นอกจาการสื่อสาร
เผยแพร่ในกิจกรรมเพ่ือให้ความสำคัญกับการนอนหลับที่ดี มี impact ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญ  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและนำไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอที่ประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
   5.1 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำโครงการสำคัญ  
นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ นำเสนอการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี  
และการจัดทำโครงการสำคัญ 
   วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรกองฯ เข้าใจหลักการและสามารถจัดทำโครงการสำคัญ (X)  
ในการจัดทำคำของบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 
   กรอบโครงสร้างการจัดทำโครงการสำคัญ (X) 
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แบบฟอร์มจัดทำโครงการ (X) 
    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลักเกณฑ์การประเมินโครงการ (X) 
 หลักเกณฑ์การประเมินโครงการ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี 2567 
 1. โครงการส ่งผลต่อปัจจ ัยหลักภายใต ้ห ่วยโซ ่ค ุณค่าของเป ้าหมายแผนแม่บทย่อย ( Y1) ท ี ่ เล ือก  
(ตามข้อเท็จจริง) และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักการ XZY 
 2. ความจำเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้ 
 3. โครงการเป็นการจัดทำจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 
 4. โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์เป็นองค์ประกอบที่ชัดเจน 
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 
 5. โครงการมีแผนการดำเนินงานและกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโครงการต่อการบรรลุเป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง 
 6. โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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 7. โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมการ/การจัดตั้งหน่วยงาน/การปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน/การจัดซื ้อครุภัณฑ์หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ( Y1)  
ที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 
 หลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมของบประมาณ 
 1. ความพร้อมของโครงการและความเห็นชอบจากเจ้าของแผนงานบูรณาการ 
 2. รายละเอียดประกอบการพิจารณาอ่ืน ๆ 
 3. การพิจารณาบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
 4. การดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 หมายเหตุ : อ้างอิงจากหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณของสำนักงบประมาณ 
 

 โครงการ (X) เป็นกลไลสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(Casual Relationship : XYZ)  
 โครงการ (X) ที่ตอบโจทย์ คือ 
 1. นำไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 2. ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) และเป้าหมายแผนแม่บทประเด็น (Y2) ของ
แผนแม่บทฯ (Y) ที่เก่ียวข้อง 
 3. มีการดำเนินงานตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) และอยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

 ข้อสังเกตการจัดทำโครงการ (X) 
 ข้อสังเกตการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2565 และ 
2566 ข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนฯ ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีจำนวนน้อย ยังจำเป็นต้องเร่งพัฒนาการจัดทำโครงการ 
 

สนใจสามารถหาความรู้เพิ่มตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5.2 เวทีแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เรื ่อง การเรียนรู ้หลักสูตร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ผ่านระบบก้าวท้าใจ นำเสนอโดยนางสาวณัฐนันท์ แซมเพชร นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยทำงาน  
 DPAC หลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ Diet and Physical Activity Clinic  
  DPAC Online จุดเริ ่มต้นงานนี้เกิดจากเราทำงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ต้องการ 
ให้เป็น Thailand 4.0 เข้าสู่ยุค Disruptive Technologies มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานทำให้สามารถ
ทำงานได้มากขึ้น เร็วขึ้น กระชับ ฉับไวขึ้น กลุ่มวัยทำงานเริ่มต้นโดยใช้แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ โดยการส่งเสริมกิจกรรม  



๖๘ 
 

 
 

ทางกาย และเนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมาทำให้สามารถจัดประชุมต่าง ๆ ได้ และจะทำ
อย่างไรเพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรได้ จึงเกิด DPAC Online ขี้น ซึ่งอยู่ในแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ 
 Diet and Physical Activity Clinic คือ คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง คลินิกที่ให้บริหารยึดหลัก 
3อ. อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ซ ึ ่งม ุ ่งหว ังให ้ เก ิดการปร ับเปลี ่ยนพฤต ิกรรมและมีพฤติกรรมส ุขภาพ  
ที่พึงประสงค ์ 
 ทุกคนจะคุณเคยกันดีในเรื่องของโภชนาการ ถ้าเกิดรับแคลอรี่เข้าไปเยอะ และไม่รู้จักวิธีเอาออก จะทำให้มีมี
น้ำหนักเกิน ส่งผลให้เป็นโรคภาวะเสี่ยงต่าง ๆ เช่น เบาหวาน ความดัน ภาวะอ้วน เพราะฉะนั้นต้องควบคุม Calorie in 
และ Calorie out ให้บาลานซ์กันเพื่อให้น้ำหนักไม่เกิน การคำนวณความต้องการของพลังงานในร่างกายของต่อวัน
ต้องการเท่าไหร่ สามารถคำนวณได้จากสูตรนี้ 
 Calorie in = Calorie out 
 ความต้องการพลังงานทั้งหมด Total Energy Expenditure ; TEE 
 TEE = Activity factory*BMR 
 

 พลังงานพ้ืนฐาน Basal Metaboric Rate ; BMR (Kcal) 
 Male = 66.5 + (13.7*W.kg.) + (5*H.cm.) – (6.8*A) 
 Female = 655 + (9.3*W.kg) + (1.8*H.cm) – (4.7*A) 
การเปรียบเทียบการทางอาหาร 4 สูตร  
 1. ทานอาหารโรคาฟน้อยกว่า 20 กรัมต่อวัน 
 2. โซน Diet เป็นการกระจายค่าแคลอรี่ในแต่ละสารอาหารไปตามสัดส่วน คาโบไฮเดต ไขมัน โปรตีน สัดส่วน 4:3:3 
 3. การควบคุมอาหารหรือลดน้ำหนักต้องมีหลายปัจจัยในการควบคุมน้ำหนัก โดยสูตรการทานคาโบไฮเดต  
55 – 60% ไขมันต่ำกว่า 10%  
 4. การทานมังสวิรัติ ไขมันแค่ 10% เน้นคาโบไฮเดตเป็นส่วนใหญ ่
และทำการทดลอง 4 กลุ่มตัวอย่าง โดยที่ 2 เดือนแรกจะเป็นการทานแบบมีผู ้เชี ่ยวชาญให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด  
และมอนิเตอร์ทุก 6 เดือนและ 1 ปี  
 Physical Activity การขยับเคลื่อนไหวร่างการทั้งหมด ที่ทำให้เกิดการใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อโครงร่าง  
หรือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ๆ ในชีวิตประจำวันในอิริยาบถต่าง ๆ ช่วยให้เกิดการใช้เผาผลาญพลังงาน 
 1. กิจกรรมทางกายจาการทำงาน (Occupational Physical activity) 
 2. กิจกรรมทางกายจากการเดินทาง (Transportation Physical activity) 
 3. กิจกรรมทางกายเพ่ือนันทนาการหรือกิจกรรมยามว่าง (Leisure time Physical activity) 
 FITT Principle หลักการกำหนดโปรแกรมออกกำลังกาย 
  F : Frequency ความถี่ในการออกกำลังกาย 
  I : Intensity ความหนักในการออกกำลังกาย 
  T : Type ประเภท/ชนิดการออกกำลังกาย 
  T : Time ระยะเวลาในการออกกำลังกาย 
 ความหนักของการออกกำลังกาย สามารถกำหนดได้ด้วยใช้ความเหนื ่อยหรือว่าอัตราการเต้นของหัวใจ  
ซึ่งจะแบ่งเป็น 5 โซน โซนที่ 1 เบา โซนที่ 2 – 3 ปานกลาง โซนที่ 4 – 5 สำหรับนักกีฬา 
การคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจ 
 อัตราการเต้นหัวใจสูงสุด (heart rate Maximum ; HRmax) 
 HRmax = 220 - อายุ (ปี) 
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 อัตราการเต้นหัวใจสำรอง (Heart rate Reserve ; HRR) 
 ความแตกต่างระหว่างอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดและขณะพัก 
 HRR = HRmax – RHR (อัตราการเต้นหัวใจขณะพัก) 
 

อัตราการเต้นหัวใจสำรอง (Heart rate Reserve ; HRR) 
 Target HR = (HRR * %intensity) + RHR 
สุดท้ายถ้าเราบริโภคอาหารดี มีกิจกรรทางกายที่เพียง เราจะมีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่ง 
ที่อยู่ใน DPAC Online ในแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ สามารถเรียนรู ้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน  DPAC Online ในแพลตฟอร์ม 
ก้าวท้าใจ 
 
   5.3 การดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  โดยนางสาว
พัทธ์ธีรา พระราช เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ นำเสนอการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

     กองฯ ได้มีการดำเนินการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี ่ยงเพื ่อดำเนินงานการควบคุมภายใน 
ประเมินผลและวางแผนระบบควบคุมภายใน รวมถึงจัดทำรายงานการควบคุมภายในให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ  
ซึ่งในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการ
ประเมินหรือทบทวนความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความพอเพียง เหมาะสมของการควบคุม
ภายใน ซึ่งประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้คือ  

              ๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
              ๒) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
              ๓) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 
              ๔) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication)  
              ๕)  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)  

   สรุปผลการประเมินความพอเพียง เหมาะสมของการควบคุมภายในของกองกิจกรรมทางกาย  
เพื่อสุขภาพมีแนวทางการควบคุมภายในประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน ซึ่งในภาพรวมมีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ ระบบข้อมูลสารสนเทศมีความเหมาะสม และควรให้
ความสำคัญในเรื่องการสื่อสารให้บุคลากรได้รับรู้ถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในมากข้ึน  

           คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการทบทวนผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา ตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน ได้แก่กระบวนการศึกษาวิจัย และกระบวนการจัดการองค์ความรู้ ภารกิจสนับสนุน ได้แก่กระบวนการ
บริหารงบประมาณ รวมถึงได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนงานดังกล่าว พบว่าสถานการณ์และช่องว่างยังคงมีอยู่   
ซึ ่งหน่วยงานมีการควบคุมภายในระดับหนึ่ง ที ่พอจะสามารถลดความเสี ่ยงลงได้ และยังคงต้องมีการปรับปรุง 
การควบคุมภายใน เนื่องจากยังมีความเสี่ยงอยู่ในกระบวนงานตามภารกิจหลัก และภารกิจรอง ดังนี้ 
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   ๑. กระบวนการศึกษาวิจัย เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค – 19 ทำให้ 
ไม่สามารถลงพื้นที ่เก็บข้อมูล และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจั ยไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามงานวิจัยได้ ทำให้  
การดำเนินการวิจัยล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ได้ 

     ๒. กระบวนการจัดการองค์ความรู้ เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับรายงวดไม่เป็นไปตาม
แผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการตรวจสอบเนื ้อหาใช้ระยะเวลานาน ทำให้การจัดทำองค์ความรู ้ล่าช้าไม่แล้วเสร็จ  
ตามกำหนดเวลา และการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
                        ๓. กระบวนการบริหารงบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยเฉพาะ
งบลงทุฯ เนื่องจากมีรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณมีวงเงินสูงทำให้การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ราคากลาง ต้องใช้การพิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบ ส่งผลให้กระบวนการดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างใช้ระยะ
เวลานาน  ทั้งนี้ ได้รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย  
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ให้กับผู้บริหารทราบรวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซด์ของหน่วยงาน
เรียบร้อยแล้ว  
            สำหรับการพัฒนา ปรับปรุงการควบคุมภายใน ได้พิจารณาจากผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน จึงได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจหลัก ที่มีปัญหาในการดำเนินงาน 2 กระบวนงาน 
ได้แก่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการศึกษาวิจัย เพ่ือลดความเสี่ยงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
  - ไม่มี - 
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