
รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 
ประจำเดือนพฤศจิกายน 

ตัวช้ีวัด 1.11 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66) 

กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

1.โครงการ“เด็กไทย ใส แซ่บ สุข…ยุควิถีชีวิตใหม่” ภายใต้โครงการ ChOPA & ChiPA Game 

แผนปฏิบัติการเดิม 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
การจัดการโรคอ้วนในเด็กไทย 
“เด็กไทย ใส แซ่บ สุข…ยุควิถี
ชีวิตใหม่” และกิจกรรมรณรงค์
การมีกิจกรรมทางกาย ภายใต้
แคมเปญ                               
   1) ฟิตหุ่นเฟิร์ม เพ่ิม Six Pack  
   2) กระโดด โลด เต้น เล่น
เปลี่ยนร่าง                               
   3) แชะ โชว์ แชร์ เผยแพร่สู่
สังคม   
 
 
 
 
 
 

      กำลังอยู ่ในช่วงดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการ โดยกิจกรรมที่ 1            
ปรับรูปแบบกิจกรรม เป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการโรคอ้วนในเด็กไทย 
“เด็กไทย ใส แซ่บ สุข...ยุควิถีชีวิตใหม่” ผ่านระบบออนไลน์ 

 
 

ปัญหาอุปสรรค   
      เนื่องจากการดำเนินงานต้อง
ให้ความสำคัญเกี ่ยวกับความ
ทันสมัยและทันสถานการณ์  ซึ่ง
สถานการณ์โคว ิด ทำให้การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ไม่ทันต่อ
สถานการณ์ กล ุ ่มเป ้าหมาย
เข้าถึงกิจกรรมได้ไม่ครอบคลุม  

แนวทางแก้ไข 
     ปร ับแผนปฏ ิบ ัต ิการให้
กล ุ ่มเป ้าหมายเข ้าถ ึงข ้อมูล
กิจกรรมโดยการ ประชาสัมพันธ์
การจัดการโรคอ้วนในเด็กไทย
“เด็กไทย ใส แซ่บ สุข…ยุควิถี
ชีวิตใหม่”ผ่านระบบออนไลน์ 

ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์/ 
น.ส.ศิรินญา วัลภา 



กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

แผนปฏิบัติการใหม่ 
1. ประชาสัมพันธ์การจัดการ 
โรคอ้วนในเด็กไทย “เด็กไทย  
ใส แซ่บ สุข...ยุควิถีชีวิตใหม่” 
ผ่านระบบออนไลน์ 
 

 1. ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ ด้านการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายเพ่ือเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ไปยังภาคีเครือขา่ย
กรมอนามัยที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น
ในโรงเรียน เพื่อลดปัญหาเด็กอ้วน ผอม เตี้ย ไม่แข็งแรง และเพิ่มเด็กสูง สม
ส่วน แข็งแรง ภายใต้โครงการ “เด็กไทย ใส แซ่บ สุข…ยุควิถีชีวิตใหม่” 
      ประกอบด้วยรางวัล 2 ประเภท ดังนี้ 
          1.1 รางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ภายใต้
โครงการ ChOPA & ChiPA Game  
          1.2 รางวัลองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization : HLO) 
ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ 
ดี ภายใต้โครงการ ChOPA & ChiPA Game 

 



กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 

 
2. เปิดรับสมัครการขอรับรางวัลเกียรติคุณ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 30 
พฤศจิกายน 2564 ในปีงบประมาณ 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ (Google 
ฟอร์ม)  https://qrgo.page.link/6kTWu 

 



กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

2. ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

1. ประชาสัมพันธ์การสมัคร
ขอรับรางวัลการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า   
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
 
 
 

        1. ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ ด้านการส่งเสริม      
กิจกรรมทางกาย เพื ่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ไปยังภาคี
เครือข่ายกรมอนามัยที่เกี ่ยวข้องในการดำเนินงาน ภายใต้โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย เพื่อสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตาม
พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ดังนี้    
           1.1) รางวัลโรงเรียนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 
ที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย  
เพ่ือเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ตามพระราชดำริ                      
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการ ChOPA & ChiPA Game 

 

 ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์/ 
น.ส.ศิรินญา วัลภา 



กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 
2. เปิดรับสมัครการขอรับรางวัลเกียรติคุณ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 30 
พฤศจิกายน 2564 ในปีงบประมาณ 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ (Google 
ฟอร์ม)  https://qrgo.page.link/6kTWu 

 



กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
1. ประชาสัมพันธ์การขอรับ
รางวัลการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม ภายใต้โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสามเณร ตาม
พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

     1. ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ ด้านการส่งเสริม      
กิจกรรมทางกาย เพื ่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ไปยังภาคี
เครือข่ายกรมอนามัยที่เกี ่ยวข้องในการดำเนินงาน ภายใต้โครงการ ภายใต้ 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ในถิ ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า       
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้    
    1.1 รางวัลโรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 
ที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย   
เพื ่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ตามพระราชดำริ สมเด็จ        
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม-       
ราชกุมารี ภายใต้โครงการ ChOPA & ChiPA Game 

 

 ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์/ 
น.ส.ศิรินญา วัลภา 



กิจกรรมการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน 

 
2. เปิดรับสมัครการขอรับรางวัลเกียรติคุณ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 30 
พฤศจิกายน 2564 ในปีงบประมาณ 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ (Google 
ฟอร์ม)  https://qrgo.page.link/6kTWu 

 



 


