
หน้า 1 
 

คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

 

การทบทวน/วิเคราะห์สถานการณ์การด าเนินงานด้านวิชาการของ 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

กลุ่มงาน พัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก 
  

รายการข้อมูล 
(โปรดระบุชื่อ

ผลงำนวิจัย/ผลงำน
วิชำกำร/

นวัตกรรม) 

เป้าหมาย
ของผลงาน
วิชาการ/

วิจัย/
นวัตกรรม  

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ) 

การทบทวน/วิเคราะห์ แผน
ด าเนินการ/

แผนปฏิบัติการ 
(หำกมีโปรดระบุใน
ตำรำงหน้ำถัดไป) 

วรรณกรรม/
สถานการณ์

ปัจจุบัน 
 

ข้อมูลย้อนหลัง 
(วิเครำะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี) 

ความสอดคล้อง 
กับนโยบายระดับ
หน่วยงาน/กรม 

ความต้องการ/ความคาดหวัง/
ความพึงพอใจขอผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย* 
(Stakeholder  /Customer) 

ช่วงแรก (Phase 1) ช่วงสอง (Phase 2) 
ปัจจุบัน 

1. การเรียน
ออนไลน์ E 
Learning 
หลักสูตร
ผู้อ านวยการ
เล่น (Play 
worker) 
 

เชิงปริมาณ :  
ได้หลักสูตร
ผู้อ านวยการ
เล่น (Play 
worker) 
จ านวน 1 
หลักสูตร 
เชิงคุณภาพ : 
เผยแพร่
ประชาสัมพัน
ธ์ให้แก่
หน่วยงาน

1. ผู้ปกครอง 
หรือผู้เล้ียงดู
เด็ก ใช้เวลา
เล่นกับเด็ก
น้อย โดย
พบว่าใช้เวลา
เล่นกับเด็ก
มากกว่า 30 
นาทีต่อครั้ง มี
เพียงร้อยละ 
19.7 และใน 1 
สัปดาห์เล่นกับ

 - ท าหลักสูตรการเรียน
แบบออนไลน์ เน้น
วิชาการและถามตอบ
ท้ายบท 
- ด้วยสถานการณ์โควิด 
19 ท าให้ ศพด. ไม่มีการ
เรียนการสอน 
- จากการประเมินผู้เข้า
เรียนออนไลน์เนื้อหา
วิชาการมากเกินไป ท า
ให้ไม่สามารถเรียนครบ
ตามหลักสูตรท่ีก าหนดไว้ 

- ปรับหลักสูตรการเรียน
ออนไลน์เน้นวิชาการ พร้อม
ฝึกปฏิบัติและท าเนื้อหาเป็น
คลิปวีดีโอเพื่อให้เข้าใจแต่
ละบทเรียน 
- สร้างกลุ่ม Line เพื่อน
ช่วยเพื่อน มีภาคีเครือข่าย 
เช่น ครู ก. สสส. สสย. 
มพด. และ จนท. สพด. 
แพทย์คอยแนะน า
ช่วยเหลือจนส าเร็จ
หลักสูตร 

สอดคล้องกับ
นโยบายระดับ
หน่วยงาน / กรม ท่ี
ส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัย อายุ 0 – 5 
ปี มีพัฒนาการ
สมวัย 

หนังสือขอความอนุเคราะห์
วิทยากรการประชุม ในส่วน
ภูมิภาค 
- ศูนย์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่ 
- ศูนย์อนามัยท่ี 3 
นครสวรรค์ 
- ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี 
- ศูนย์อนามัยท่ี 11 
นครศรีธรรมราช 
- ศูนย์อนามัยท่ี 12 ยะลา 

 มี 
 ไม่มี 
 
 
 
 



หน้า 2 
 

คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

รายการข้อมูล 
(โปรดระบุชื่อ

ผลงำนวิจัย/ผลงำน
วิชำกำร/

นวัตกรรม) 

เป้าหมาย
ของผลงาน
วิชาการ/

วิจัย/
นวัตกรรม  

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ) 

การทบทวน/วิเคราะห์ แผน
ด าเนินการ/

แผนปฏิบัติการ 
(หำกมีโปรดระบุใน
ตำรำงหน้ำถัดไป) 

วรรณกรรม/
สถานการณ์

ปัจจุบัน 
 

ข้อมูลย้อนหลัง 
(วิเครำะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี) 

ความสอดคล้อง 
กับนโยบายระดับ
หน่วยงาน/กรม 

ความต้องการ/ความคาดหวัง/
ความพึงพอใจขอผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย* 
(Stakeholder  /Customer) 

ช่วงแรก (Phase 1) ช่วงสอง (Phase 2) 
ปัจจุบัน 

ภาครัฐ 
ภาคเอกชน
และภาคี
เครือข่ายเล่น
เปล่ียนโลก 

เด็กเกิน 3 วัน 
มีเพียงร้อยละ 
37.90 และมี
การใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์
ในการเล่นและ
ท ากิจกรรม
ต่าง ๆ กับเด็ก
มีถึงร้อยละ 
67.30  โดยมี
ระยะเวลาการ
ใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์
ในการเล่นและ
ท ากิจกรรม
ต่าง ๆ กับเด็ก
มากกว่า 1 
ครั้งต่อวันมีถึง
ร้อยละ 88.1 
2. เด็กอายุต่ า 

 - ให้การสนับสนุน Peer 
Coach ในพื้นท่ี ขณะฝึก
ภาคปฏิบัติ 
- ขยายกลุ่มเป้าหมายการ
อบรมหลักสูตรผู้อ านวยการ
เล่นแบบออนไลน์ในกลุ่ม
พ่อแม่ อสม. และผู้สูงอายุ 
- MOU ขยายการเรียน
หลักสูตรผู้อ านวยการเล่น
แบบออนไลน์กับกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (อปท.) ให้มี 1 
ต าบล 1 ผู้อ านวยการเล่น 
1 



หน้า 3 
 

คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

 

แผนด าเนินการ/แผนปฏิบัติการของรายการข้อมูล 

กลุ่มงาน พัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแมแ่ละเด็ก 

ช่ือรายการข้อมูล การเรียนออนไลน์ E Learning หลักสูตรผู้อ านวยการเล่น (Play worker) 

 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย ผลลัพธ์ ปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข
ตามกลยุทธ์ PIRAB 

มาตรการ ข้อเสนอ 
นวัตกรรม เพื่อปรับปรุง

และพัฒนา 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรผู้อ านวยการเล่น (Play 
worker)  E-learning  และ
ระบบส่ือสาร ประเมินผลการ
ขับเคล่ือนพื้นท่ีต้นแบบ “เด็กไทย
เล่นเปล่ียนโลก” (เดือน
พฤศจิกายน 2564) 
 
จ้างจัดงาน มหกรรมส่งเสริมการ
เล่นอิสระและการเล่นท่ีครอบครัว
มีส่วนร่วมตามช่วงวัย 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ครั้ง 

หลักสูตรผู้อ านวยการ
เล่น (Play worker) 
จ านวน 1 หลักสูตร  

 
 
 
 
 

สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา เกิด
ผู้อ านวยการเล่นใน
พื้นท่ี 

 
 
 
 

  มาตรการตามกุลยุทธ์ PIRAB 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการตามกุลยุทธ์ PIRAB 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการตามกุลยุทธ์ PIRAB 



หน้า 4 
 

คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย ผลลัพธ์ ปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข
ตามกลยุทธ์ PIRAB 

มาตรการ ข้อเสนอ 
นวัตกรรม เพื่อปรับปรุง

และพัฒนา 
 เย่ียมเสริมพลังติดตามประเมินผล

การขับเคล่ือนพื้นท่ีต้นแบบ 
“เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก” (เดือน
เมษายน – กันยายน 2565) 

 

- มีผู้อ านวยการเล่น 
(Play worker) ต าบล
ละ 1 คน (7,255 คน) 
- มีพื้นท่ีต้นแบบ
เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก
ทุกต าบล (7,255 แห่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 5 
 

คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

 
รายการข้อมูล 

(โปรดระบุชื่อ
ผลงำนวิจัย/ผลงำน

วิชำกำร/
นวัตกรรม) 

เป้าหมาย
ของผลงาน
วิชาการ/

วิจัย/
นวัตกรรม  

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ) 

การทบทวน/วิเคราะห์ แผนด าเนินการ/แผนปฏิบัติ
การ 

(หำกมีโปรดระบุในตำรำงหน้ำถัดไป) 
วรรณกรรม/
สถานการณ์

ปัจจุบัน 
 

ข้อมูลย้อนหลัง 
(วิเครำะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี) 

ความสอดคล้อง 
กับนโยบายระดับ
หน่วยงาน/กรม 

ความต้องการ/ความคาดหวัง/
ความพึงพอใจขอผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย* 
(Stakeholder  /Customer) 

ช่วงแรก (Phase 1) ช่วงสอง (Phase 2) 
ปัจจุบัน 

2. บทเรียน
จากการ
พัฒนาและ
ขับเคล่ือน
นโยบาย
ระดับประเทศ 
“เด็กไทยเล่น
เปล่ียนโลก” 

เชิงปริมาณ :  
ได้บทความ
วิชาการ 
จ านวน 1 
เรื่อง 
เชิงคุณภาพ : 
ตีพิมพ์ลงใน
วารสารการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
อนามัย
ส่ิงแวดล้อม 

1. ผู้ปกครอง 
หรือผู้เล้ียงดู
เด็ก ใช้เวลา
เล่นกับเด็ก
น้อย โดย
พบว่าใช้เวลา
เล่นกับเด็ก
มากกว่า 30 
นาทีต่อครั้ง มี
เพียงร้อยละ 
19.7 และใน 1 
สัปดาห์เล่นกับ
เด็กเกิน 3 วัน 
มีเพียงร้อยละ 
37.90 และมี
การใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์
ในการเล่นและ
ท ากิจกรรม

- ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
1. กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงศึกษาธิการ สสส. 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการดูแลเด็กปฐมวัยของ
ประเทศ ควรระดม
ทรัพยากรเพื่อขับเคล่ือน
นโยบายเด็กไทยเล่นเปล่ียน
โลกไปในทิศทางเดียวกัน 
ครอบคลุมในทุกพื้นท่ี เพิ่ม
คุณภาพ เกิดความต่อเนื่อง 
และเกิดประโยชน์ต่อเด็ก
ปฐมวัยให้มากท่ีสุด 
โดยเฉพาะการบูรณาการ
การเล่นในแผนการเรียน
การสอน 6 กิจกรรมของ

สอดคล้องกับ
นโยบายระดับ
หน่วยงาน / กรม ท่ี
ส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัย อายุ 0 – 5 
ปี มีพัฒนาการ
สมวัย 

การพัฒนาและขับเคล่ือน
นโยบายเล่นเปล่ียนโลก มี
กระบวนการส าคัญคือการ
พัฒนาองค์ความรู้  
การพัฒนานโยบายท่ีชัดเจน 
ความมุ่งมั่นจากภาครัฐ 
ความร่วมมือจากภาคประชา
สังคม ผนวกรวมกับความ
ต้องการของสังคมและความ
พร้อมทางการเมือง นโยบาย
เล่นเปล่ียนโลกยังต้องการ
ความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนเพื่อขยายผลให้
ครอบคลุมในพื้นท่ี เพิ่ม
คุณภาพ มีความต่อเนื่อง 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็ก
ปฐมวัยอย่างยั่งยืน 
โดยเฉพาะการบูรณาการ
การเล่นในแผนการเรียนการ

 มี 
 ไม่มี 
 
 
 
 



หน้า 6 
 

คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

รายการข้อมูล 
(โปรดระบุชื่อ

ผลงำนวิจัย/ผลงำน
วิชำกำร/

นวัตกรรม) 

เป้าหมาย
ของผลงาน
วิชาการ/

วิจัย/
นวัตกรรม  

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ) 

การทบทวน/วิเคราะห์ แผนด าเนินการ/แผนปฏิบัติ
การ 

(หำกมีโปรดระบุในตำรำงหน้ำถัดไป) 
วรรณกรรม/
สถานการณ์

ปัจจุบัน 
 

ข้อมูลย้อนหลัง 
(วิเครำะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี) 

ความสอดคล้อง 
กับนโยบายระดับ
หน่วยงาน/กรม 

ความต้องการ/ความคาดหวัง/
ความพึงพอใจขอผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย* 
(Stakeholder  /Customer) 

ช่วงแรก (Phase 1) ช่วงสอง (Phase 2) 
ปัจจุบัน 

ต่าง ๆ กับเด็ก
มีถึงร้อยละ 
67.30  โดยมี
ระยะเวลาการ
ใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์
ในการเล่นและ
ท ากิจกรรม
ต่าง ๆ กับเด็ก
มากกว่า 1 
ครั้งต่อวันมีถึง
ร้อยละ 88.1 
2. เด็กอายุต่ า 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
และการพัฒนาทักษะ
ผู้อ านวยการเล่น ท้ังในครู
ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข และ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

2. กรมอนามัย 
โดยกองกิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพ ควรร่วมกับ
หน่วยงานวิชาการท่ี
เกี่ยวข้องศึกษาวิจัยและ
ประเมินผลการด าเนิน
นโยบายเด็กไทยเล่นเปล่ียน
โลกอย่างสม่ าเสมอ ตาม
สถานการณ์ บริบท และ
วิชาการของประเทศและ
ของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป 
เพื่อพัฒนานโยบายส่งเสริม

สอน 6 กิจกรรมของสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย และการ
พัฒนาทักษะผู้อ านวยการ
เล่น ท้ังในครูผู้ดูแลเด็ก พ่อ
แม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ท้ังนี้ ควรมีการทบทวนการ
ด าเนินนโยบายเด็กไทยเล่น
เปล่ียนโลกอย่างสม่ าเสมอ 
ตามสถานการณ์ บริบท 
และวิชาการของประเทศ
และของโลกท่ีเปล่ียนแปลง
ไป  
- ตีพิมพ์ลงในวารสารการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม  
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คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

รายการข้อมูล 
(โปรดระบุชื่อ

ผลงำนวิจัย/ผลงำน
วิชำกำร/

นวัตกรรม) 

เป้าหมาย
ของผลงาน
วิชาการ/

วิจัย/
นวัตกรรม  

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ) 

การทบทวน/วิเคราะห์ แผนด าเนินการ/แผนปฏิบัติ
การ 

(หำกมีโปรดระบุในตำรำงหน้ำถัดไป) 
วรรณกรรม/
สถานการณ์

ปัจจุบัน 
 

ข้อมูลย้อนหลัง 
(วิเครำะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี) 

ความสอดคล้อง 
กับนโยบายระดับ
หน่วยงาน/กรม 

ความต้องการ/ความคาดหวัง/
ความพึงพอใจขอผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย* 
(Stakeholder  /Customer) 

ช่วงแรก (Phase 1) ช่วงสอง (Phase 2) 
ปัจจุบัน 

การเล่นของประเทศให้ดี
ยิ่งขึ้น  
 

*กรุณำแนบเอกสำรแสดงถึงควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อข้อมูลฯ เช่น หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลต่ำงๆ เป็นต้น 
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คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

แผนด าเนินการ/แผนปฏิบัติการของรายการข้อมูล 

กลุ่มงาน พัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแมแ่ละเด็ก 
ช่ือรายการข้อมูล บทเรียนจากการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” 

 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย ผลลัพธ์ ปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางการ

แก้ไขตามกลยุทธ์ 
PIRAB 

มาตรการ ข้อเสนอ 
นวัตกรรม เพื่อปรับปรุง

และพัฒนา 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรผู้อ านวยการเล่น (Play 
worker)  E-learning  และ
ระบบส่ือสาร ประเมินผลการ
ขับเคล่ือนพื้นท่ีต้นแบบ “เด็กไทย
เล่นเปล่ียนโลก” (เดือน
พฤศจิกายน 2564) 
 
จ้างจัดงาน มหกรรมส่งเสริมการ
เล่นอิสระและการเล่นท่ีครอบครัว
มีส่วนร่วมตามช่วงวัย 
 
 
 
 
เย่ียมเสริมพลังติดตามประเมินผล
การขับเคล่ือนพื้นท่ีต้นแบบ 
“เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก” (เดือน
เมษายน – กันยายน 2565) 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

4 ครั้ง 

หลักสูตรผู้อ านวยการ
เล่น (Play worker) 
จ านวน 1 หลักสูตร  

 
 
 
 
 

สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา เกิด
ผู้อ านวยการเล่นใน
พื้นท่ี 

 
 

- มีผู้อ านวยการเล่น 
(Play worker) ต าบล
ละ 1 คน (7,255 คน) 

  มาตรการตามกุลยุทธ์ 
PIRAB 
 
 
 
 
 
 
มาตรการตามกุลยุทธ์ 
PIRAB 
 
 
 
 
 
มาตรการตามกุลยุทธ์ 
PIRAB 
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คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย ผลลัพธ์ ปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางการ

แก้ไขตามกลยุทธ์ 
PIRAB 

มาตรการ ข้อเสนอ 
นวัตกรรม เพื่อปรับปรุง

และพัฒนา 
 - มีพื้นท่ีต้นแบบ

เด็กไทยเล่นเปล่ียน
โลกทุกต าบล (7,255 
แห่ง) 
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คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

 
รายการข้อมูล 

(โปรดระบุชื่อ
ผลงำนวิจัย/ผลงำน

วิชำกำร/
นวัตกรรม) 

เป้าหมาย
ของผลงาน
วิชาการ/

วิจัย/
นวัตกรรม  

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ) 

การทบทวน/วิเคราะห์ แผนด าเนินการ/
แผนปฏิบัติการ 

(หำกมีโปรดระบุในตำรำง
หน้ำถัดไป) 

วรรณกรรม/
สถานการณ์

ปัจจุบัน 
 

ข้อมูลย้อนหลัง 
(วิเครำะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี) 

ความสอดคล้อง 
กับนโยบายระดับ
หน่วยงาน/กรม 

ความต้องการ/ความคาดหวัง/
ความพึงพอใจขอผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย* 
(Stakeholder  /Customer) 

ช่วงแรก (Phase 1) ช่วงสอง (Phase 2) 
ปัจจุบัน 

3. นวัตกรรม
รูปแบบการ
ส่งเสริมการ
เล่นเพื่อ
ส่งเสริม
พัฒนาการ
และทักษะเด็ก
ปฐมวัย 
 

เชิงปริมาณ :  
ได้รูปแบบการ
ส่งเสริมการ
เล่นเพื่อ
ส่งเสริม
พัฒนาการ
และทักษะ
เด็กปฐมวัย 
จ านวน 3 
รูปแบบ 
เชิงคุณภาพ : 
- เผยแพร่
ประชาสัมพัน
ธ์รูปแบบการ
เล่น 4 ภาค 
- ลงตีพิมพ์
วารสารวิชาก
ารในกรม
อนามัย 

1. ผู้ปกครอง 
หรือผู้เล้ียงดู
เด็ก ใช้เวลา
เล่นกับเด็ก
น้อย โดย
พบว่าใช้เวลา
เล่นกับเด็ก
มากกว่า 30 
นาทีต่อครั้ง มี
เพียงร้อยละ 
19.7 และใน 1 
สัปดาห์เล่นกับ
เด็กเกิน 3 วัน 
มีเพียงร้อยละ 
37.90 และมี
การใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์
ในการเล่นและ
ท ากิจกรรม

 - ได้นวัตกรรมรูปแบบการ
ส่งเสริมการเล่นเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการและทักษะเด็ก
ปฐมวัยในสถานการณ์โควิด 
19 ส าหรับครอบครัว 
-  ได้นวัตกรรมรูปแบบการ
ส่งเสริมการเล่นเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการและทักษะเด็ก
ปฐมวัย ส าหรับ 3 บริบท 
บริบท 
- ครอบครัว 
- สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
- ครอบครัวและสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

สอดคล้องกับ
นโยบายระดับ
หน่วยงาน / กรม ท่ี
ส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัย อายุ 0 – 5 
ปี มีพัฒนาการ
สมวัย 

-ประสิทธิผลของรูปแบบการ
เล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
และทักษะของเด็กไทย ช่วง
อายุ 2-6 ปี ในศตวรรษท่ี 21
เพื่ อปรับปรุ งพัฒนาและ
ขยายผลต่อไป 
- เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
สมวัย 5 ด้าน ประกอบด้วย 
ด้านการเคล่ือนไหว ด้าน
การกล้ามเนื้อมัดเล็กและ
สติปัญญา ด้านการเข้าใจ
ภาษา ด้านการส่ือ
ความหมาย และด้านสังคม 
- เด็กมีทักษะ EF , EQ และ
SDQ  
- ตีพิมพ์ลงในวารสารการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

 มี 
 ไม่มี 
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คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

รายการข้อมูล 
(โปรดระบุชื่อ

ผลงำนวิจัย/ผลงำน
วิชำกำร/

นวัตกรรม) 

เป้าหมาย
ของผลงาน
วิชาการ/

วิจัย/
นวัตกรรม  

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ) 

การทบทวน/วิเคราะห์ แผนด าเนินการ/
แผนปฏิบัติการ 

(หำกมีโปรดระบุในตำรำง
หน้ำถัดไป) 

วรรณกรรม/
สถานการณ์

ปัจจุบัน 
 

ข้อมูลย้อนหลัง 
(วิเครำะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี) 

ความสอดคล้อง 
กับนโยบายระดับ
หน่วยงาน/กรม 

ความต้องการ/ความคาดหวัง/
ความพึงพอใจขอผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย* 
(Stakeholder  /Customer) 

ช่วงแรก (Phase 1) ช่วงสอง (Phase 2) 
ปัจจุบัน 

ต่าง ๆ กับเด็ก
มีถึงร้อยละ 
67.30  โดยมี
ระยะเวลาการ
ใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์
ในการเล่นและ
ท ากิจกรรม
ต่าง ๆ กับเด็ก
มากกว่า 1 
ครั้งต่อวันมีถึง
ร้อยละ 88.1 
2. เด็กอายุต่ า 

*กรุณำแนบเอกสำรแสดงถึงควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อข้อมูลฯ เช่น หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลต่ำงๆ เป็นต้น 
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คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

 

แผนด าเนินการ/แผนปฏิบัติการของรายการข้อมูล 

กลุ่มงาน พัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแมแ่ละเด็ก 

ช่ือรายการข้อมูล นวัตกรรมรูปแบบการสง่เสริมการเล่นเพ่ือส่งเสรมิพัฒนาการและทักษะเด็กปฐมวัย 
 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย ผลลัพธ์ ปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข
ตามกลยุทธ์ PIRAB 

มาตรการ ข้อเสนอ 
นวัตกรรม เพื่อปรับปรุง

และพัฒนา 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 

ทบทวนวรรณกรรม ออกแบบ
กรอบแนวทาง  
จัดท าเครื่องมือ  
 
 
บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
รูปแบบและเครื่องมือการส่งเสริม
การเล่นของเด็กปฐมวัย 
 
ลงพื้นท่ีทดลองใช้เครื่องมือรูปแบบ
การส่งเสริมการเล่นของเด็กปฐมวัย
ส าหรับผู้เล้ียงดูเด็กและสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการเก็บข้อมูล
พัฒนาการและทักษะเด็กปฐมวัย 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

ผ่านการรับรอง
จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ กรมอนามัย 
เลขท่ี 454/2564 
 
รูปแบบและเครื่องมือ
การส่งเสริมการเล่น
ของเด็กปฐมวัย 

 
 

ได้เครื่องมือส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายพร้อม
ด าเนินงานตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

 
แผนปฏิบัติการเก็บ
ข้อมูลพัฒนาการและ
ทักษะเด็กปฐมวัย 

  มาตรการตามกุลยุทธ์ PIRAB 
 
 
 
 
มาตรการตามกุลยุทธ์ PIRAB 
 
 
 
 
มาตรการตามกุลยุทธ์ PIRAB 
 
 
 
 
มาตรการตามกุลยุทธ์ PIRAB 
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คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย ผลลัพธ์ ปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข
ตามกลยุทธ์ PIRAB 

มาตรการ ข้อเสนอ 
นวัตกรรม เพื่อปรับปรุง

และพัฒนา 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 

6. 

 
ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลรูปแบบการเล่น 
พัฒนาการและทักษะเด็กปฐมวัย
ส าหรับผู้เล้ียงดูเด็กและสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 4 จังหวัด  
 (Pre –Post test) 
- ลง intervention 
- การติดตามผล 
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การน าเสนอ
ผลงานวิจัยวิจัย เรื่อง นวัตกรรม
รูปแบบการส่งเสริมการเล่นเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการและทักษะ
เด็กไทยในศตวรรษท่ี 21  

 
4 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 

4 ครั้ง (4 ภูมิภาค) 
- ภาคเหนือ (จังหวัด
เชียงใหม่) 
- ภาคกลาง (จังหวัด
ราชบุรี) 
- ภาคอีสาน (จังหวัด
ขอนแก่น) 
- ภาคใต้ (จังหวัด
นครศรีธรรมราช) 

 
ข้อมูลพัฒนาการ และ
ทักษะเด็กปฐมวัย
ในช่วงอายุ 2 – 6 ปี 
เพื่อน ามาวิเคราะห์
และการอภิปราย
ผลการวิจัย 
 
 
1. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้
เล้ียงดูหลักสามารถน า
นวัตกรรมรูปแบบการ
เล่นไปใช้ส่งเสริมการ
เล่นในบริบทครอบครัว 
ภายใต้สถานการณ์โค
วิด 19 
2. บุคลากรในองค์กร
ภาครัฐและเอกชนท่ี
เกี่ยวข้องน านวัตกรรม
รูปแบบการเล่นไปใช้
ส่งเสริมการเล่นแก่เด็ก
ปฐมวัยในองค์กร เช่น 
กรมส่งเสริมการ

 
มาตรการตามกุลยุทธ์ PIRAB 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการตามกุลยุทธ์ PIRAB 
 
 
 



หน้า 14 
 

คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย ผลลัพธ์ ปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข
ตามกลยุทธ์ PIRAB 

มาตรการ ข้อเสนอ 
นวัตกรรม เพื่อปรับปรุง

และพัฒนา 
ปกครองท้องถิ่น กรม
กิจการเด็กและเยาวชน 
กรมกิจการผู้สูงอายุ 
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กรมกิจการ
สตรีและครอบครัว 
ส านักงานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ.) 
กระทรวงสาธารณสุข 
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คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

การทบทวน/วิเคราะห์สถานการณ์การด าเนินงานด้านวิชาการของ 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

กลุ่มงาน พัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 
  

รายการข้อมูล 
(โปรดระบุชื่อ

ผลงำนวิจัย/ผลงำน
วิชำกำร/

นวัตกรรม) 

เป้าหมายของ
ผลงาน

วิชาการ/
วิจัย/

นวัตกรรม  
(เชิงปริมำณและ

คุณภำพ) 

การทบทวน/วิเคราะห์ แผนด าเนินการ/
แผนปฏิบัติการ 

(หำกมีโปรดระบุในตำรำงหน้ำถัดไป) 
วรรณกรรม/สถานการณ์

ปัจจุบัน 
 

ข้อมูลย้อนหลัง 
(วิเครำะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี) 

ความสอดคล้อง 
กับนโยบายระดับ
หน่วยงาน/กรม 

ความต้องการ/
ความคาดหวัง/
ความพึงพอใจขอ
ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย* 
(Stakeholder  
/Customer) 

1.การจัดการ
ความรู้การ
ส่งเสริม
กิจกรรมทาง
กายในองค์กร
ท่ีมีวิธีปฏิบัติ
เป็นเลิศ และ
องค์กรรอบรู้
สุขภาพ 
(Health 
Literate 
Organization
) ประจ าปี 
2565 
 

มีแนวปฏิบัติ 
กระบวน
ด าเนินงาน 
และการ
จัดเตรียม
หลักฐานเพื่อ
สมัครขอรับ
รางวัลองค์กร
ท่ีมีวิธีปฏิบัติ
เป็นเลิศ (Best 
Practice) 
และรางวัล
องค์กรรอบรู้
สุขภาพ 
(Health 

   จากการส ารวจภาวะสุขภาพ
นักเรียนในประเทศไทย ได้มีการ
ส ารวจในทุกๆ 5 ปี ฉบับล่าสุด 
คือ ปี 2558 และจาก(ร่าง) 
ข้อมูลการส ารวจภาวะสุขภาพ
นักเรียนในประเทศไทย            
ปี พ.ศ. 2564 ของส านักส่งเสริม
สุขภาพ 
  พบว่า ร้อยละ 31 ของ
นักเรียนไม่ท ากิจกรรมทางกาย 
โดยพบในกลุ่มนักเรียนหญิง 
(ร้อยละ 32.8) มากกว่าในกลุ่ม
นักเรียนชาย (ร้อยละ 29) 
ส าหรับนักเรียนท่ีมีกิจกรรมทาง
กายท่ีรวมแล้ว                   

1.มีแนวทางการด าเนินงานส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย ภายใต้โครงการ 
ChOPA & ChiPA Game ลดเรียน เพิ่ม
รู้ สู่เด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ 
ดี สามารถพิสูจน์ได้ว่าเด็กและเยาวชน
ในโรงเรียนและหน่วยงานได้รับ
ประโยชน์จากโครงการฯ จนเกิดการ
เปล่ียนแปลงท้ังด้านสมรรถภาพทางกาย 
ภาวะโภชนาการ จนได้รับการรับรองให้
เป็น “องค์กรท่ีมีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ” 
(Best Practice) ด้านการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน 
แข็งแรง IQ EQ ดี ประจ าปี 2564 จาก 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
จ านวน 73 แห่ง 

1.เร่งสืบสานโครงการ
ในพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ 
  - ส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายและการนอนหลับ
เด็กในถิ่นทุรกันดาร, 
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาและ
พื้นท่ีชายแดนฯ 
2.เร่งขับเคลื่อนนโยบาย
ส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายในเด็กวัยเรียน
วัยรุ่น 
  - ขับเคล่ือนแผนการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 

1) ปรับแนวทาง
การขับเคล่ือน
งานและเกณฑ์
การประเมินผล 
ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์โรค
ระบาดและการ
จัดการเรียนการ
สอน 
2) มีการ
ประชาสัมพันธ์
โครงการฯ และ
แนวทางการ
ขับเคล่ือนงาน
ส่งเสริมกิจกรรม

 ไม่มี 
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คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

รายการข้อมูล 
(โปรดระบุชื่อ

ผลงำนวิจัย/ผลงำน
วิชำกำร/

นวัตกรรม) 

เป้าหมายของ
ผลงาน

วิชาการ/
วิจัย/

นวัตกรรม  
(เชิงปริมำณและ

คุณภำพ) 

การทบทวน/วิเคราะห์ แผนด าเนินการ/
แผนปฏิบัติการ 

(หำกมีโปรดระบุในตำรำงหน้ำถัดไป) 
วรรณกรรม/สถานการณ์

ปัจจุบัน 
 

ข้อมูลย้อนหลัง 
(วิเครำะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี) 

ความสอดคล้อง 
กับนโยบายระดับ
หน่วยงาน/กรม 

ความต้องการ/
ความคาดหวัง/
ความพึงพอใจขอ
ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย* 
(Stakeholder  
/Customer) 

Literate 
Organization
)  ด้านการ
ส่งเสริม
กิจกรรมทาง
กายเพื่อ
เด็กไทย สูง 
สมส่วน 
แข็งแรง IQ 
EQ ดี 

ไม่น้อยกว่าวนัละ 60 นาทีต่อ
วัน เป็นเวลา 5 วันหรือ
มากกว่า ในช่วง 7 วันก่อนการ
ส ารวจ พบว่า นักเรียนชายมี
สัดส่วนท่ีจะมีกิจกรรมทางกาย
มากกว่านักเรียนหญงิ (ร้อยละ 
26.3 และร้อยละ 11.1 
ตามล าดับ) มีเพียง 
นักเรียนร้อยละ 10.7 เท่านั้นท่ี
ท ากิจกรรมทางกายท่ีรวมกัน
แล้วไม่น้อยกว่าวันละ 60 นาที 
ตลอดท้ังสัปดาห์ ในช่วง 7 วัน
ก่อนการส ารวจ และพบว่า
นักเรียนชาย (ร้อยละ 16.9) จะ
ท ากิจกรรมทางกายเพียงพอ 7 
วันต่อสัปดาห์ เป็นสัดส่วน
มากกว่านักเรียนหญงิ (ร้อยละ 
5.2) นอกจากนี้ยังพบว่า ร้อย
ละ 27.9 ของนักเรียนมี

 
2.แนวทางการด าเนินงานส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย ภายใต้โครงการ 
ChOPA & ChiPA Game ลดเรียน เพิ่ม
รู้ สู่เด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ 
ดี หลังจากได้รับรางวัลองค์กรท่ีมีวิธี
ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้าน
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ จากกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุขมาแล้ว ไม่
น้อยกว่า 1 ปี รวมทั้งสามารถเป็น
ตัวแทนกรมอนามัยในการช่วยเหลือ
สังคม ท าการเผยแพร่โครงการฯ แก่
โรงเรียน หน่วยงาน หรือชุมชนอื่น ๆ จน
ได้รับการรับรองให้เป็น “องค์กรรอบรู้
สุขภาพ (Health Literate 
Organization) ด้านการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน 
แข็งแรง IQ EQ ดี ประจ าปี 2564 จาก 

พ.ศ.2561-2573 ในกลุ่ม
เด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
3.ยกระดับความรอบรู้
และส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย 
  - ยกระดับองค์กรและ
โรงเรียนในพืน้ท่ี
รับผิดชอบเป็นองค์กร 
Best Practice: BP 
รวมทั้งส่งเสริมการ
ด าเนินงานให้เกิดความ
ต่อเนื่องและขยายผลจน
เป็นองค์กร Health 
Literate Organization: 
HLO 
4.ยกระดับเมืองที่เป็น
มิตรต่อสุขภาพ 
  - ยกระดับส่ิงแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการมีกิจกรรม

ทางกายให้ท่ัวถึง 
ครอบคลุมท้ัง
ประเทศ 
3) ขับเคล่ือนงาน
ส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย โดยการ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของ
ครอบครัว 
4) พัฒนาช่อง
ทางการส่ือสาร
และส่ือส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย 
5) ขยายผลและ
ขับเคล่ือนงาน
ส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายอย่าง
ต่อเนื่อง 
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คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

รายการข้อมูล 
(โปรดระบุชื่อ

ผลงำนวิจัย/ผลงำน
วิชำกำร/

นวัตกรรม) 

เป้าหมายของ
ผลงาน

วิชาการ/
วิจัย/

นวัตกรรม  
(เชิงปริมำณและ

คุณภำพ) 

การทบทวน/วิเคราะห์ แผนด าเนินการ/
แผนปฏิบัติการ 

(หำกมีโปรดระบุในตำรำงหน้ำถัดไป) 
วรรณกรรม/สถานการณ์

ปัจจุบัน 
 

ข้อมูลย้อนหลัง 
(วิเครำะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี) 

ความสอดคล้อง 
กับนโยบายระดับ
หน่วยงาน/กรม 

ความต้องการ/
ความคาดหวัง/
ความพึงพอใจขอ
ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย* 
(Stakeholder  
/Customer) 

กิจกรรมทางกายเพื่อให้
กล้ามเนื้อแข็งแรง ซึ่งพบว่า
กลุ่มนักเรียนชาย (ร้อยละ 
38.7) มากกว่าในกลุ่มนักเรียน
หญิง (ร้อยละ 18.2) เช่นกัน ซึ่ง
ประเด็นการท ากิจกรรมทาง
กาย พบว่า การท ากิจกรรมทาง
กายของนักเรียนชายและ
นักเรียนหญงิ          มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  
    ผลการส ารวจยังพบว่า 
ประมาณ 3 ใน 5 ของนักเรียน 
(ร้อยละ 59.8) ไม่ได้เดินหรือขี่
จักรยานไป-กลับจากโรงเรียน 
ในช่วง 7 วันก่อนการส ารวจ ซึ่ง
ก็ไม่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญในประเด็นนี้ระหว่าง
นักเรียนชายและ นักเรียนหญิง 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
จ านวน 24 แห่ง 

ทางกายในโรงเรียน/
ชุมชน 
5.ยกระดับสู่องค์กร
สมรรถนะสูง 
   - ยกระดับการพัฒนา
ศักยภาพผู้ขับเคล่ือนงาน 
ให้สามารถขับเคล่ือน
ภารกิจส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายสู่การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภาวะ
ทุพโภชนาการ  
     (อ้วน เต้ีย ผอม) 
เพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน 
แข็งแรง IQ EQ ดี ยุควิถี
ชีวิตใหม่ ให้มีสมรรถนะ
สูง 
   - ยกระดับพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
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คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

รายการข้อมูล 
(โปรดระบุชื่อ

ผลงำนวิจัย/ผลงำน
วิชำกำร/

นวัตกรรม) 

เป้าหมายของ
ผลงาน

วิชาการ/
วิจัย/

นวัตกรรม  
(เชิงปริมำณและ

คุณภำพ) 

การทบทวน/วิเคราะห์ แผนด าเนินการ/
แผนปฏิบัติการ 

(หำกมีโปรดระบุในตำรำงหน้ำถัดไป) 
วรรณกรรม/สถานการณ์

ปัจจุบัน 
 

ข้อมูลย้อนหลัง 
(วิเครำะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี) 

ความสอดคล้อง 
กับนโยบายระดับ
หน่วยงาน/กรม 

ความต้องการ/
ความคาดหวัง/
ความพึงพอใจขอ
ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย* 
(Stakeholder  
/Customer) 

    จากการส ารวจ พบว่า มี
นักเรียนร้อยละ 13.5 ท่ีได้รับ
การสอนในช้ันเรียนเกี่ยวกับพล
ศึกษา 
มากกว่าหรือเท่ากับ 3 วันต่อ
สัปดาห์ ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
โดยท่ีนักเรียนชาย (ร้อยละ 
16.6) จะเข้าเรียนวิชาพลศึกษา
มากกว่านักเรียนหญงิ (ร้อยละ 
10.7) 

ให้แก่เจ้าหน้าท่ีและภาคี
เครือข่าย เช่น หลักสูตร 
ChOPA & ChiPA 
Coach 

*กรุณำแนบเอกสำรแสดงถึงควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อข้อมูลฯ เช่น หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลต่ำงๆ เป็นต้น 
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คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

 

เอกสารหลักฐานแสดงถึงการประเมินความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อข้อมูลฯ 

 



หน้า 20 
 

คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

 

แบบฟอร์มการทบทวน/วิเคราะห์สถานการณ์การด าเนินงานด้านวิชาการของ 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยท างาน 

รายการข้อมูล 
(โปรดระบุชื่อผลงำนวิจัย/

ผลงำนวิชำกำร/
นวัตกรรม) 

เป้าหมายของผลงาน
วิชาการ/วิจัย/

นวัตกรรม  
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

การทบทวน/วิเคราะห์ แผนด าเนินการ/
แผนปฏิบัติการ 

(หำกมีโปรดระบุในตำรำง
หน้ำถัดไป) 

วรรณกรรม/
สถานการณ์

ปัจจุบัน 

ข้อมูลย้อนหลัง 
(วิเครำะห์เปรียบเทียบกับ

ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี) 

ความสอดคล้อง 
กับนโยบายระดับ
หน่วยงาน/กรม 

ความต้องการ/ความคาดหวัง/ความพึง
พอใจขอผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย* (Stakeholder  
/Customer) 

1. การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลส่งเสริมการ
ออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ ก้าวท้าใจ 

เชิงปริมาณ 
ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม
ก้าวท้าใจ 3 ล้าน
บัญช ี
เชิงคุณภาพ  
ระบบจัดเก็บข้อมูล
ส่งเสริมการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ 
ได้รับการยอมรับและ
น าไปใช้ประโยชน์ใน
การด าเนินงานได้จริง 
1 ระบบ 

รายละเอียดหน้า 2 รายละเอียดหน้า 3  ดิจิทัลแพลตฟอร์มก้าว
ท้าใจ เป็นแพลตฟอร์ม
ส่งเสริมสุขภาพ ด้าน
กิจกรรมทางกาย ซึ่งเป็น
โครงการที่ตอบรับ
นโยบายส าคัญของ
กระทรวงสาธารณสุขใน
การส่งเสริมให้ประชาชน
มีสุขภาวะที่ดี ด้วยการ
ออกก าลังกายโดยมี
ชุมชนเป็นฐาน และตอบ
รับนโยบายกรมอนามัย 
คือ เร่งขับเคลื่อน
นโยบายส าคัญของ
รัฐบาล และยกระดับ
ความรอบรู้และส่งเสริม
สุขภาพทุกกลุ่มวัย 

รายละเอียดหน้า 4  มี 
 ไม่มี 
 

*กรุณำแนบเอกสำรแสดงถึงควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อข้อมูลฯ เช่น หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลต่ำงๆ เป็นต้น 
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คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

วรรณกรรม/สถานการณ์ปัจจุบัน 
 ข้อมูลจากส านักงานปลัดกระทรวงแรงงงาน ประจ าไตรมาสท่ี 1  พ.ศ. 2564  พบว่า ประชาชนวัยท างาน อายุ 15 - 59 ปี มีจ านวน 56.59 ล้านคน ซึ่งถือเป็น
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ การส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยท างานให้มีสุขภาพดี จะท าให้ประชาชนวัยท างานมีสมรรถนะในการท างานได้เต็มศักยภาพ เป็นก าลัง
ส าคัญในการขับเคล่ือน ยกระดับการพัฒนาประเทศ  แต่จากการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีตามกระแสโลกาภิวัตน์ เป็น
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชากรวัยท างาน ปัจจุบันพบว่า วัยท างานมีแนวโน้มการเสียชีวิต ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs (non-communicable 
diseases ) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตไม่น้อยกว่า 36 ล้านคนท่ัวโลกในแต่ละปี และประมาณ 320,000 คนต่อปี ในประเทศไทย คิดเป็น
ร้อยละ 75 ของสาเหตุการเสียชีวิตท้ังหมด โดยมีสาเหตุจากโรคหลอดเลือดสมองเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือโรคหัวใจขาดเลือด โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง เบาหวาน 
และความดันโลหิตสูงตามล าดับ ปัจจัยเส่ียงส าคัญ ได้แก่ การรับประทานอาหารหวาน มัน เค็ม การดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ 
ซึ่งจากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์จากทุกองค์กรท่ัวโลก แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางกายและการออกก าลังกาย ให้ประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อม ต่อสุขภาพของ
ประชาชน รวมถึงการศึกษา เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคม การมีกิจกรรมทางกายและการออกก าลังกาย น าไปสู่การเติบโตและพัฒนาการทางสังคม ท่ีดีของเด็กรวมถึง
การเรียนรู้และสมาธิ อีกท้ังช่วยลดความเส่ียงจากโรคเรื้อรังและช่วยพัฒนาสุขภาพจิตของผู้ใหญ่ และช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น  
 จากข้อมูลพบว่า ในช่วง 10 ปี ท่ีผ่านมา ประชาชนไทยประมาณ 1 ใน 3 มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ซึ่งการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอเป็นปัจจัยเส่ียงต่อการ
เสียชีวิต 11,129 ราย ในปีพ.ศ. 2562 ก่อนการระบาดระลอกแรกของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่า การมีกิจกรรมทางกายเพียงพอมีแนวโน้มดีขี้นเป็น
ร้อยละ 74.6 แต่อย่างไรก็ตามในช่วงการแพร่ระบาดแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่า ประชากรไทยส่วนใหญ่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ
เหลือร้อยละ 53.1 ซึ่งพบว่า ผู้ท่ีขาดกิจกรรมทางกายและออกก าลังกายน้อยมีความรุนแรงของโรคถึงขั้นเสียชีวิตมากกว่าผู้ท่ีมีกิจกรรมทางกาย และออกก าลังกายเป็น
ประจ าถึง 2.49 เท่า ก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมากขึ้น  
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คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

 

 
ข้อมูลย้อนหลัง(วิเคราะห์เปรียบเทียบกับขอ้มูลย้อนหลัง 1 ปี) 
กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID -19  

ภายใต้ campaign “ก้าวท้าใจ ต้านภัย COVID -19 60 วัน 6,000 กิโลแคลอรี่ มีผู้เข้าร่วมโครงการท้ังประเทศจ านวน 811,396 คน มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ (18.5-22.9 kg/m2) ร้อยละ 36 ความชุกของภาวะอ้วน (BMI ≥ 25 kg/m2 ข้ึนไป) ร้อยละ 37.1  

กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 100 วัน 100 กิโลเมตร 

ภายใต้ campaign “ก้าวท้าใจ Season 3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร” มีผู้เข้าร่วมโครงการท้ังประเทศจ านวน 3,222,434 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2564) มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ (18.5-22.9 kg/m2) ร้อยละ 40.55 อยู่ในเกณฑ์ภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์ (23.0 – 24.9 kg/m2) ร้อยละ 20.99 และภาวะ
อ้วน (BMI ≥ 25 kg/m2 ข้ึนไป) ร้อยละ 31.24 
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คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

กิจกรรม จ านวนผู้ลงทะเบียน 
ระดับดัชนีมวลกาย (ร้อยละ) 

เกณฑ์ปกติ น้ าหนักเกินเกณฑ์ ภาวะอ้วน 
ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID -19 811,396 คน 36 N/A 37.1 

ก้าวท้าใจ Season 3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร 3,222,434 คน 40.55 20.99 31.24 
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คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง/ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder /Customer) 

การประเมินผลของผู้รับบริการ “ดิจิตอลแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ” มีการประเมินผ่านระบบออนไลน์ เพจ facebook และรับข้อเสนอแนะผ่านดิจิตอล แพลตฟอร์ม 
ก้าวท้าใจ เพื่อรับข้อเสนอจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพบว่า ในช่วงแรกมีประเด็นปัญหาของการส่ือสารเรื่อง การแลกรางวัล /ผู้ใช้งานไม่เข้าใจ ในการใช้โค้ดส่วนลด /การใช้
ส่วนลดมีเงื่อนไขราคาขั้นต่ า ไม่จูงใจให้มีการแลกรางวัล รวมถึงการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มท่ียังไม่เสถียรในช่วงแรก จึงมีแก้ไขปัญหาโดยมีระบบ Call center ให้การ
ช่วยเหลือ รวมถึงมีการมีประชาสัมพันธ์ผ่าน air wall และ ground wall สร้างการรับรู้ การเข้าถึงให้ประชาชนเข้าใจในเรื่องการแลกของรางวัล และการออกก าลังกายใน
รูปแบบ New normal มากขึ้น 

 
ประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับ 
1. ประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้น และพฤติกรรมเนือยนิ่งลดลง  
2. ประชาชนมีการออกก าลังกายอย่างถูกต้อง เหมาะสมและต่อเนื่อง จากส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวีดีโอ ท่ีเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ เพจ facebook, Youtube 
รวมถึงในดิจิตอล แพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ  
3. ปลุกกระแสการสร้างสุขภาพโดยไม่จ าเป็นต้องให้ประชาชนมารวมกลุ่มกันเพื่อท ากิจกรรม ลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือโรคโควิด 19 (COVID-19)  
4. ประชาชนมีความความตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้น และมีความรอบรู้สุขภาพด้านกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ อาทิ โปสเตอร์การ
ออกก าลังกาย คลิปวีดีโอออกก าลังกาย 
5. ประชาชนมีทางเลือกในการออกก าลังกาย ด้วยการใช้เทคโนโลยีรูปแบบการขับเคล่ือนกิจกรรมก้าวท้าใจ ในการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
ประเทศไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   
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คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

แผนด าเนินการ/แผนปฏิบัติการของรายการข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยท างาน 
ช่ือรายการข้อมูล การพัฒนาระบบฐานข้อมูลส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ก้าวท้าใจ 

ล าดับที่ กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย ผลลัพธ ์ ปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไขตามกลยุทธ์ 

PIRAB 
มาตรการ ข้อเสนอ นวัตกรรม 

เพื่อปรับปรุงและพฒันา 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก้าวท้าใจ Season 3 
( 1 )  ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
ฐานข้อมูลส่งเสริมการออก
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ และ
แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ก้ า ว ท้ า ใ จ  
ภายใต้ campaign“100 วัน 
100 แ ต้มสุ ขภาพ” ด้วย
รูปแบบกิจกรรมออกก าลัง
กายที่หลากหลาย และท้า
ทาย ผ่านรูปแบบการสะสม
ระยะเวลาการออกก าลังกาย 
แ ล ะ ส ะ ส ม แ ต้ ม สุ ข ภ า พ 
( Health point) ผ่ า น
Application LINE แ ล ะ 
Web Application 
(2) การขับเคลื่อนกิจกรรม
ก้าวท้าใจ Season 3 
2.1 ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริม
ก า รออกก า ลั งกาย  เ พ่ื อ
ก าหนดนโยบายและกรอบ
การด าเนินงานโครงการก้าว
ท้าใจ 

เชิงปริมาณ 
ผู้ลงทะเบียนเข้า
ร่วมก้าวท้าใจ 3 
ล้านบัญชี 
เชิงคุณภาพ  
ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลส่งเสริม
การออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ 
ได้รับการ
ยอมรับและ
น าไปใช้
ประโยชน์ในการ
ด าเนินงาน 

ภายใต้ campaign “ก้าวท้าใจ 
Season 3 พิชิต 100 วัน 100 
กิโลเมตร” มีผู้เข้าร่วมโครงการทัง้
ประเทศจ านวน 3,222,434 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 
มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์
ปกติ (18.5-22.9 kg/m2) ร้อยละ 
40.55 อยู่ในเกณฑ์ภาวะน้ าหนักเกิน
เกณฑ์ (23.0 – 24.9 kg/m2) ร้อย
ละ 20.99 และภาวะอ้วน (BMI ≥ 25 
kg/m2 ข้ึนไป) ร้อยละ 31.24 
 

1. มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ในช่วงเปิดตัวกิจกรรมจ านวนมากท า
ให้ระบบการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลส่งเสริม 
การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ และ
แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ Season 3 ไม่
เสถียรในช่วงแรก 
2. เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ท าให้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดตัวไม่
เป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนด 
3. ปัญหาการแลกรางวัล /ผู้ใช้งาน
ไม่เข้าใจ ในการใช้โค้ดส่วนลด  /การ
ใช้ส่วนลดมีเงื่อนไขราคาข้ันต่ า ไม่จูง
ใจให้มีการแลกรางวัล 

P : Partner การจัดประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
การส่งเสริมการออกกก าลังกายใน
การสร้างความร่วมมือ ขับเคลื่อน
กับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
 

I : Invest ก า ร ใ ช้ ร ะ บ บ
ค่าตอบแทนจูงใจ(Incentive) ในการ
สร้างแรงจูงใจ แรงกระตุ้นให้มีการ
ออกก าลังกาย มีกิจกรรมทางกาย
อย่างสม่ าเสมอ  
 

R : Regulate and Legislate 
ด าเนินการส่งเสริมกิจกรรมทาง
กาย ในมิติการออกก าลังกาย ตาม
แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
พ.ศ. 2561-2573 
 
A : Advocate มีประชาสัมพันธ์
ผ่าน air wall และ ground wall 
สร้ า ง ก า ร รั บ รู้  ก า ร เ ข้ า ถึ ง ให้
ประชาชนเข้าใจในเรื่องการแลก
ของรางวัล และการออกก าลังกาย
ในรูปแบบ New normal มากข้ึน 

1 .  ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง “ดิ จิ ต อ ล 
แพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ” ร่วมกับ
ดิจิตอล แพลตฟอร์ม อื่น ๆ ทั้ง
ในภาครัฐ และเอกชน เพ่ือท าให้
เป็น ดิจิตอล แพลตฟอร์ม กลาง
แ ล ะ ฐ า น ข้ อ มู ล ก ล า ง
ระดับประเทศ ในการส่งเสริม
สุขภาพของประชาชนต่อไป 
2. การสร้างความเที่ยงตรง 
น่าเชื่อถือของข้อมูล โดย
สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ท
วอทช์ทั่วไปได้ จะส่งผลในส่วน
ของการสะสมคะแนนสุขภาพใน 
“ดิจิตอล แพลตฟอร์ม ก้าวท้า
ใจ” ให้มีความน่าเชื่อถือและต่อ
ยอดสู่ภาคเอกชน 
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คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

ล าดับที่ กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย ผลลัพธ ์ ปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไขตามกลยุทธ์ 

PIRAB 
มาตรการ ข้อเสนอ นวัตกรรม 

เพื่อปรับปรุงและพฒันา 
2.2 ประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนินโครงการก้าว
ท้าใจผ่านระบบโทรทางไกล 
(Teleconference) ร่วมกับ 
ส านักงานสาธารณสุข 76 
จังหวัด ศูนย์อนามัยที่ 1-12 
สสม. 
2.3 จัดมหกรรมปิดตัว ก้าว
ท้าใจ Season 3 พร้อม
ประชาสัมพันธ์ "ก้าวท้าใจ 
ต้านภัย COVID -19" ใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 
ณ อาคารกีฬาในร่ม 
2.4 มีการก ากับติดตาม ผล
การด าเนินงาน วิเคราะห์
ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 

 

B : Build Capacity  
จัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพ
ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพ ใน
รู ป แ บ บ ห ลั ก สู ต ร อ อ น ไ ล น์  
กลุ่ม เป้าหมายได้แก่  บุคลากร
สาธารณสุข และประชาชนทั่วไป 
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คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

การทบทวน/วิเคราะห์สถานการณ์การด าเนินงานด้านวิชาการของ 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายผู้สูงอาย ุ
  

รายการข้อมูล 
(โปรดระบุชื่อผลงำนวิจัย/ผลงำนวิชำกำร/

นวัตกรรม) 

เป้าหมายของ
ผลงานวิชาการ/
วิจัย/นวัตกรรม  

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

การทบทวน/วิเคราะห์ แผนด าเนินการ/
แผนปฏิบัติการ 
(หำกมีโปรดระบุใน
ตำรำงหน้ำถัดไป) 

วรรณกรรม/
สถานการณ์

ปัจจุบัน 
 

ข้อมูลย้อนหลัง 
(วิเครำะห์เปรียบเทียบกับข้อมูล

ย้อนหลัง 1 ปี) 

ความสอดคล้อง 
กับนโยบายระดับหน่วยงาน/กรม 

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง/ความพึง
พอใจขอผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย* 
(Stakeholder  
/Customer) 

1. คลิปวิดีทัศน์การประเมิน
สมรรถภาพทางกายผู้สงูอายุ 
 

1 เรื่อง ตามเอกสารแนบ
ด้านล่าง 

การจัดท าคลิปวีดีทัศน์ได้
พัฒนามาจากค าแนะน า องค์
ความรู้ที่ได้ทบทวนมาและ
น ามาจัดท าเป็นสื่อวีดีทัศน์ 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุเข้าถึงและ
เข้าใจในการเสริมสร้างสุขภาพ
ด้วยการออกก าลังกายและ
การนอนหลับและโปรแกรม
การออกก าลังกายเพ่ือป้องกัน
ภาวะหกล้มในผู้สูงอายุมากข้ึน 
และใช้เป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุนการด าเนินงานการ
ส่งเสริมสุขภาพด้านกิจกรรม
ทางกายให้กับศูนย์อนามัยและ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
 

- สร้างความรอบรู้ด้านการมี
กิจกรรมทางกายที่เพียงพอและ
เหมาะสมส าหรับผูสู้งอายุ 

- ป้องกันและลดภาวะเสียงต่อการ
หกล้มของผู้สูงอายุ 

-ยกระดับการสร้างความรอบรู้
สุขภาพในการปฏิบัติตนของประช
ชาชนวัยผู้สูงอายุภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) 

-สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(Health Literacy) การมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุให้มี
ความสามารถในการจัดการสุขภาพ
ของตนเองได้ และมีสุขภาวะที่ดี 

-  √ มี 
 ไม่มี 
 
 
 
 

2. คู่มือการประเมินสมรรถภาพทาง
กายและความเสี่ยงการหกล้มผู้สงูอายุ 
Online (E-Book) 
 

1 รูปแบบ - √ มี 
 ไม่มี 
 
 
 
 

3. ทบทวนวรรณกรรมเรื่องสวนออก
ก าลังกายและฐานออกก าลังกาย
ส าหรับ ผู้สงูอายุในชุมชน 
 
 

1 เรื่อง - √ มี 
 ไม่มี 
 
 
 
 



หน้า 28 
 

คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

รายการข้อมูล 
(โปรดระบุชื่อผลงำนวิจัย/ผลงำนวิชำกำร/

นวัตกรรม) 

เป้าหมายของ
ผลงานวิชาการ/
วิจัย/นวัตกรรม  

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

การทบทวน/วิเคราะห์ แผนด าเนินการ/
แผนปฏิบัติการ 
(หำกมีโปรดระบุใน
ตำรำงหน้ำถัดไป) 

วรรณกรรม/
สถานการณ์

ปัจจุบัน 
 

ข้อมูลย้อนหลัง 
(วิเครำะห์เปรียบเทียบกับข้อมูล

ย้อนหลัง 1 ปี) 

ความสอดคล้อง 
กับนโยบายระดับหน่วยงาน/กรม 

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง/ความพึง
พอใจขอผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย* 
(Stakeholder  
/Customer) 

4. คลิปวิดีทัศน์หลัก 10 ประการการมี
สุขอนามัยการนอนหลับที่ดีทุกกลุ่มวัย 
 

1 คลิป อยากให้มีการเผยแพร่
องค์ความรู้เก่ียวกับ
การนอนหลับไปยัง
กลุ่มเป้าหมายต่างๆให้
เพ่ิมมากข้ึน และ
สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ประชาชนได้
หลากหลายมากย่ิงข้ึน 

√ มี 
 ไม่มี 
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คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

 
แผนด าเนินการ/แผนปฏิบัติการของรายการข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย ผลลัพธ์ ปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไขตาม

กลยุทธ์ PIRAB 

มาตรการ ข้อเสนอ 
นวัตกรรม เพื่อปรับปรุงและ

พัฒนา 
1 ผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีทัศน์การประเมิน

สมรรถภาพทางกายผู้สูงอาย ุ
- จัดท าเน้ือหา ออกแบบคลิปวิดีทัศน์การ
ประเมินสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ 
- จัดท ารายละเอียดการจ้างการจัดท าคลิป
วิดีทัศน์การประเมินสมรรถภาพทางกาย
ผู้สูงอายุ 
- จัดจ้างการจัดท าคลิปวิดีทัศน์การประเมิน
สมรรถภาพทางกายผู้สงูอายุ 
- ถ่ายท าคลิปวิดีทัศน์การประเมินสมรรถภาพ
ทางกายผู้สูงอายุ 
- ตรวจความถูกต้องคลิปวิดีทัศน์การประเมิน
สมรรถภาพทางกายผู้สงูอายุ 
- เผยแพร่คลิปวิดีทัศน์การประเมินสมรรถภาพ
ทางกายผู้สูงอายุผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆ 
เช่น  Youtube พ้ืนที่เครือข่ายต่างๆ ศูนย์
อนามัยที1่-12 สสม. ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียน
ผู้สูงอายุ สสจ. และองค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 
 

คลิปวิดีทัศน์การประเมิน
สมรรถภาพทางกายผู้สงูอายุ 

จ านวน 1 เรื่อง 

คลิปวิดีทัศน์การประเมิน
สมรรถภาพทางกาย

ผู้สูงอายุ จ านวน 1 เรื่อง 

เน่ืองจากทางกลุ่มงานยัง
ไม่มอีงค์ความรู้เก่ียวกับ
เรื่องของการประเมิน
สมรรถภาพทางกาย
ส าหรับผู้สงูอายุ จึงได้
จัดท าองค์ความรู้ข้ึนมา 
และให้ทางผู้เชี่ยวชาญ
เป็นผู้ตรวจสอบความ
ถูกต้องขององค์ความรู้
ต่างๆ ให้ 

B : Build Capacity  
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับ
การประเมินสมรรถภาพทาง
กายส าหรับผู้สงูอายุรวมทั้ง
การกระจายความรู้เพ่ือสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพของ
ประชาชน 
 

- ควรมีการส ารวจความต้องการ 
และความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน ามา
ประกอบการพัฒนางาน และให้
การขับเคลื่อนด าเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
- ควรมีการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มคีวามรู้ความสามารถ
เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพด้าน
กิจกรรมทางกายและการนอน
หลับ 
- ควรทบทวนแผนปฏิบัติการของ
โครงการอยู่เสมอ 
- ควรด าเนินโครงการในกิจกรรม
ทางต่างๆ ให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการให้มากที่สุด 



หน้า 30 
 

คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย ผลลัพธ์ ปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไขตาม

กลยุทธ์ PIRAB 

มาตรการ ข้อเสนอ 
นวัตกรรม เพื่อปรับปรุงและ

พัฒนา 
2 คู่มือการประเมินสมรรถภาพทางกายและความ

เสี่ยงการหกล้มผู้สูงอายุ Online (E-Book) 
- จัดท าเน้ือหาองค์ความรู้ และออกแบบคู่มือ 
Online การประเมินสมรรถภาพทางกายและ
ความเสี่ยงการหกล้มผูสู้งอายุ  
- จัดท ารายละเอียดการจ้างการจัดท าคู่มือ 
Online การประเมินสมรรถภาพทางกายและ
ความเสี่ยงการหกล้มผูสู้งอายุ  
- จัดจ้างการจัดท าคู่มือ Online การประเมิน
สมรรถภาพทางกายและความเสี่ยงการหกล้ม
ผู้สูงอายุ  
- จัดท าคู่มือ Online การประเมินสมรรถภาพ
ทางกายและความเสี่ยงการหกล้มผู้สงูอายุ  
- ตรวจความถูกต้องคู่มือ Online การประเมิน
สมรรถภาพทางกายและความเสี่ยงการหกล้ม
ผู้สูงอายุ  
- เผยแพร่คู่มือ Online การประเมิน
สมรรถภาพทางกายและความเสี่ยงการหกล้ม
ผู้สูงอายุ ผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์กองกิจกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
พ้ืนที่เครือข่ายต่างๆ ศูนย์อนามัยที่1-12 สสม. 
ชมรมผูสู้งอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ สสจ. และ
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

คู่มือการประเมินสมรรถภาพ
ทางกายและความเสี่ยงการหก
ล้มผู้สูงอายุ Online (E-Book) 
1 รูปแบบ 

คู่มือการประเมิน
สมรรถภาพทางกายและ
ความเสี่ยงการหกล้ม
ผู้สูงอายุ Online (E-Book) 
1 รูปแบบ 

เน่ืองจากทางกลุ่มงานยัง
ไม่มอีงค์ความรู้เก่ียวกับ
เรื่องของการประเมิน
สมรรถภาพทางกาย
ส าหรับผู้สงูอายุ จึงได้
จัดท าองค์ความรู้ข้ึนมา 
และให้ทางผู้เชี่ยวชาญ
เป็นผู้ตรวจสอบความ
ถูกต้องขององค์ความรู้
ต่างๆ ให้ 

B : Build Capacity  
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับ
การประเมินสมรรถภาพทาง
กายส าหรับผู้สงูอายุรวมทั้ง
การกระจายความรู้เพ่ือสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพของ
ประชาชน 
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คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย ผลลัพธ์ ปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไขตาม

กลยุทธ์ PIRAB 

มาตรการ ข้อเสนอ 
นวัตกรรม เพื่อปรับปรุงและ

พัฒนา 
3 ทบทวนวรรณกรรมเรื่องสวนออกก าลังกาย

และฐานออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุใน
ชุมชน 
- จัดท ารายละเอียดการจ้างการทบทวน
วรรณกรรมเรื่องสวนออกก าลังกายและฐานออก
ก าลังกายส าหรับผูสู้งอายุในชุมชน 
- จัดจ้างการจ้างการทบทวนวรรณกรรมเรื่อง
สวนออกก าลังกายและฐานออกก าลังกาย
ส าหรับผู้สงูอายุในชุมชน 
- ตรวจความถูกต้องการทบทวนวรรณกรรม
เรื่องสวนออกก าลังกายและฐานออกก าลังกาย
ส าหรับผู้สงูอายุในชุมชน 

ทบทวนวรรณกรรมเรื่องสวน
ออกก าลังกายและฐานออก
ก าลังกายส าหรับผูสู้งอายุใน
ชุมชน 1 เรื่อง 

ทบทวนวรรณกรรมเรื่อง
สวนออกก าลังกายและ
ฐานออกก าลังกายส าหรับ 
ผู้สูงอายุในชุมชน 1 เรื่อง 

เน่ืองจากทางกลุ่มงานยัง
ไม่มกีารทบทวนองค์
ความรู้เก่ียวกับเรื่องสวน
ออกก าลังกายและฐาน
ออกก าลังกายส าหรับ 
ผู้สูงอายุในชุมชน จึงได้ให้
ทางผู้เชี่ยวชาญทบทวน
วรรณกรรมเรื่องสวนออก
ก าลังกายและฐานออก
ก าลังกายส าหรับผูสู้งอายุ
ในชุมชน เพ่ือน ามาใช้ใน
การพัฒนาสวนออกก าลัง
กายและฐานออกก าลัง
กายส าหรับผู้สงูอายุ
ต้นแบบในชุมชน 

I : Investment 
เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ พัฒนา
นวัตกรรมสวนออกก าลังกาย 
และฐานออกก าลังกาย
ส าหรับผู้สงูอายุในชุมชน
ต้นแบบ 

4 คลิปวิดีทัศน์หลัก 10 ประการการมีสุขอนามัย
การนอนหลับที่ดีทุกกลุ่มวัย 
-จัดท าเน้ือหา ออกแบบการน าเสนอและบท
โทรทัศน์ 
-จัดท ารายละเอียดการจ้างการจัดท าคลิป
วิดีทัศน์หลัก 10 ประการการมีสุขอนามัยการ
นอนหลับที่ดีทุกกลุ่มวัย 
-จัดจ้างการจัดท าคลิปวีดีทัศน์หลัก 10 ประการ
การมีสุขอนามัยการนอนหลับที่ดีทุกกลุ่มวัย 
-ตรวจความถูกต้องในการตัดต่อวีดีทัศน์ฯ 

คลิปวิดีทัศน์หลัก 10 ประการ
การมีสุขอนามัยการนอนหลับ
ที่ดีทุกกลุ่มวัย 1 คลิป 

คลิปวิดีทัศน์หลัก 10 
ประการการมีสุขอนามัย
การนอนหลับที่ดีทุกกลุ่ม
วัย 1 คลิป 

 P : Partner  
ประสานความร่วมมือ 
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ  
ที่มีส่วนเก่ียวข้องให้เห็นถึง
ความส าคัญและร่วมกัน
ขับเคลื่อนงาน ส่งเสริม
สุขภาพด้านการนอนหลับ
อย่างมีคุณภาพในทุกกลุ่มวัย 
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คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย ผลลัพธ์ ปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไขตาม

กลยุทธ์ PIRAB 

มาตรการ ข้อเสนอ 
นวัตกรรม เพื่อปรับปรุงและ

พัฒนา 
-เผยแพร่วีดีทัศน์หลัก 10 ประการการมี
สุขอนามัยการนอนหลับที่ดีทุกกลุ่มวัย ผ่านทาง
ช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น Youtube พ้ืนที่
เครือข่ายต่างๆ ศูนย์อนามัยที่1-12 สสม. ชมรม
ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ สสจ. และองค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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วรรณกรรม/สถานการณ์ปัจจุบัน 

 การสูงวัยของประชากรเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งประชากรโลกมีอายุสูงขึ้น เนื่องมาจากอัตราเกิดท่ีลดลงและผู้คน
มีอายุยืนยาวขึ้นประชากรโลกก าลังมีอายุสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี 2563 โลกของเรามีประชากรรวมท้ังหมด 7 ,795 ล้านคน โดยมี
ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป 1,050 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของประชากรท้ังหมด ผู้สูงอายุวัยปลายท่ีมีอายุ 80 ปีขึ้นไป มี
จ านวนมากถึง 146 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ของประชากรท้ังหมด ในปี 2563 ประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศเป็นสังคม
สูงอายุแล้ว คือมีอัตราผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 10 ได้แก่ สิงคโปร์ (ร้อยละ 21) ไทย (ร้อยละ 18) เวียดนาม (ร้อยละ 12) 
มาเลเซีย (ร้อยละ 11) อินโดนีเซีย (ร้อยละ 10) และเมียนมา (ร้อยละ 10) ซึ่งในปี 2563 ประเทศไทยมีประชากรรวม 66.5 ล้านคน 
ประชากรสูงอายุของประเทศไทยได้เพิ่มจ านวนขึ้นอย่างเร็วมาก โดยผู้สูงอายุได้เพิ่มจ านวนเป็น 12 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 18 ของ
ประชากรท้ังหมด ซึ่งประเทศไทยก าลังจะกลายเป็น“สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” ภายในปี 2565 นี้ ในอีก 20 ปีข้างหน้าประชากร
รวมของประเทศไทยจะเพิ่มช้ามาก อัตราเพิ่มจะลดต่ าลงจนถึง ขั้นติดลบ แต่ประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 
60 ปีข้ึนไป จะเพิ่มเฉล่ียร้อยละ 4 ต่อปี ผู้สูงอายุวัยปลายท่ีมีอายุ 80 ปีข้ึนไปจะเพิ่มด้วยอัตราเฉล่ียร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งในประเทศไทย
ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ร้อยละ 96.7 กลุ่มติดบ้านร้อยละ 2.70 และกลุ่มติดเตียงร้อยละ 0.62 จากสถานการณ์ของผู้สูงอายุท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบท้ังทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม ซึ่งผู้สูงอายุจะมีการเปล่ียนแปลงของร่างกาย
ไปในทางเส่ือม การท างานของอวัยวะต่างๆ         มีประสิทธิภาพลดน้อยลง ความคิดและการตัดสินใจช้าลง การรับรู้ การแสดง
ปฏิกิริยาช้าลง ความจ าลดลง    มีภาวะสมองเส่ือม เป็นต้น และรวมไปถึงคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุก็จะลดลงตามไปด้วย 
และการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 
 การบาดเจ็บท่ีพบบ่อยในผู้สูงอายุ คือ การพลัดตกหกล้ม ซึ่งในผู้สูงอายุ 1 ใน 3 หรือมากกว่า 3 ล้านคนหกล้มทุกปี และพบว่า
อัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ของปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 11.84 (แหล่งท่ีมา ข้อมูลมรณบัตร พ.ศ. 2555 – 2562 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุ (1) ด้านร่างกาย เกิดการบาดเจ็บต้ังแต่
เล็กน้อยไปถึงรุนแรง อาจเกิดความพิการหรือเสียชีวิต (2) ด้านเศรษฐกิจ เสียค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล และถ้าห ากมี
ภาวะแทรกซ้อน   อาจท าให้ต้องพักฟื้นท่ีโรงพยาบาลนานขึ้น และเสียค่าใช้จ่ายสูง และ (3) ด้านจิตใจ มีความกังวลใจ ขาดความมั่นใจ
ในการเดิน กลัวการหกล้ม อาจเกิดภาวะซึมเศร้าท าให้ช่วยเหลือตัวเองได้ลดลง ปัญหาเหล่านี้สามารถป้องกันและท าให้ลดลงได้ และ
การนอนหลับในผู้สูงอายุท่ีไม่ดีพบความชุกในประชากรท่ัวโลกร้อยละ 30-35 และพบในวัยผู้สูงอายุ มีคุณภาพการนอนหลับท่ีไม่ดีถึง
ร้อยละ 50 จากการส ารวจของมูลนิธิการนอนหลับแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า คุณภาพการนอนหลับท่ีไม่ดี พบได้ท้ังเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพตามอายุท่ีเพิ่มขึ้น อายุ 60-69 ปี พบร้อยละ 32.1 และอายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไปพบถึงร้อยละ 52.53 โดยพบว่าเกิด
การเปล่ียนแปลงของระยะเวลาในวงจรการนอนหลับ เช่น ผู้สูงอายุเกิดการนอนหลับยาก ต่ืนนอนตอนกลางคืนหลายครั้งถึงร้อยละ 
39 เมื่อเทียบกับวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ โดยปกติในวัยผู้ใหญ่จะต้องการเวลาในการนอนหลับ 6-8 ช่ัวโมง แต่ส าหรับผู้สูงอายุต้องมีเวลา
ในการนอนหลับเฉล่ีย 7.5 ช่ัวโมงต่อคืน และจากข้อมูลในระบบ Aging health data ของสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณ
สังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้จากการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในระดับชุมชนและสถานบริการสุขภาพ          
พบว่า ผู้สูงอายุท่ีมีอาการด้านการนอนหลับผิดปกติ จ านวน 13,347 ราย จากการคัดกรองท้ังหมด 142,633 ราย   ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.36 
และจาการส ารวจพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ผู้สูงอายุ ปี 2564 จากระบบ H4U ด้านการพักผ่อน/การนอน พบว่า ผู้สูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ด้านการนอนหลับอย่างเพียงพอ อย่างน้อยวันละ 7 8 ช่ัวโมง ดังนี้ ผู้สูงอายุท่ีมีการนอนหลับ 7-8 
ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 70.1 ผู้สูงอายุท่ีมีการนอนหลับ 5-6 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 32.7 และผู้สูงอายุผู้สูงอายุท่ีมีการนอนหลับน้อยกว่า 
5 ช่ัวโมง           คิดเป็นร้อยละ 2.04 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ปัญหาการเกิดคุณภาพการนอนหลับท่ีไม่ดีมักพบมากในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ซึ่งปัญหาการนอนหลับไม่เพียงพอมีผลกระทบท้ังในระยะส้ันและระยะยาวมากมาย ผลกระทบระยะส้ัน ได้แก่ ประสิทธิภาพ
การท างานและความต่ืนตัวลดลง ความจ าและการรู้คิดบกพร่อง ปัญหาสัมพันธภาพผลกระทบระยะยาว ได้แก่ ปัญหาสุขภาพร่างกาย
เพิ่มขึ้น เช่น การท าหน้าท่ีของสมองบกพร่อง ความจ า และการรู้คิดบกพร่อง มีภาวะหลงลืม พลังงานในร่างกายลดลง การท าหน้าท่ี
ด้านการเคล่ือนไหวลดลง ระดับน้ าตาลสูงขึ้น เส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคอ้วน โรคเบาหวาน 
ปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น เช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล ความผิดปกติทางด้านอารมณ์ สุขภาพจิตบกพร่อง การติดสุรา โดยผลกระทบท้ัง
ระยะส้ันและระยะยาว ได้แก่ ความปลอดภัยลดลง มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้ม การได้รับบาดเจ็บและการตายจากการท างาน 
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และการใช้ยวดยานพาหนะ ประสิทธิภาพการท างานลดลง คุณภาพชีวิตลดลง อัตราการตายเพิ่มข้ึน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการนอนหลับ
ในผู้สูงอายุนั้นมีความส าคัญ โดยเป็นช่วงเวลาท่ีร่างกายเกิดการพักผ่อน ฟื้นฟูสภาพการท างานของร่างกายให้ปกติและซ่อมแซมเซลล์
ส่วนท่ีเสียหายเป็นส่วนหนึ่งทีส่งผลต่อภาวะสุขภาพท่ีดี   
 สถานการณ์กิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุ จากผลการส ารวจกิจกรรมทางกายของประชากร ปี 2558 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
พบว่า ผู้สูงอายุท่ีท างานออกแรง (ระดับหนัก หรือปานกลาง) ร้อยละ 14 ผู้สูงอายุท่ีเดินทางโดยการเดินหรือขี่จักรยาน ร้อยละ 16.3 
ผู้สูงอายุท่ีเล่นกีฬา/ออกก าลังกาย หรือท ากิจกรรมนันทนาการ (ระดับหนัก หรือปานกลาง) ร้อยละ 7.9 ผู้สูงอายุท่ีเคล่ือนไหวน้อย 
ร้อยละ 19.5 (การส ารวจกิจกรรมทางกายของประชากร ปี 2558 ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) และจากผลส ารวจประชากรอายุ 15 
ปีข้ึนไป พบว่ามีผู้ท่ีมีกิจกรรมทางกายท่ีไม่เพียงพอมากถึงร้อยละ 43.7 โดยผู้ชายมีกิจกรรมทางกายท่ีไม่เพียงพอสูงกว่าผู้หญิงเล็กน้อย 
(ร้อยละ 44.0 และ 43.4 ตามล าดับ) เมื่อพิจารณาในแต่ละกลุ่มอายุ พบว่าในกลุ่มอายุ 60 ปีข้ึนไป เป็นกลุ่มท่ีมีกิจกรรมทางกายท่ีไม่
เพียงพอสูงท่ีสุดร้อยละ 51.2 (ส ารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2564) และจากการ
ส ารวจพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบ H4U พบว่า ด้านกิจกรรมทางกายท่ีระดับปาน
กลาง พบว่า ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ด้านกิจกรรมทางกายท่ีระดับปานกลาง (เดิน /ปั่นจักรยาน/ท างานบ้าน/ ท าไร่/
ท าสวน/ท านา/ออกก าลังกาย) สะสม 150 นาทีต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 50.6 และมีกิจกรรมทางกายท่ีระดับปานกลางสะสมไม่ถึง 
150 นาที ต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 43.11 และไม่สามารถท ากิจกรรมทางกายได้เลย ร้อยละ 6.28 
 
 จากสถิติท่ีกล่าวมาข้างต้นจึงเป็นความจ าเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมกิจกรรมทางกายส าหรับผู้สูงอายุซึ่งต้องมีความสอดคล้อง
ตอบรับนโยบาย แนวทาง และแผนพัฒนาของภาครัฐและถูกน าไปใช้โดยหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมุ่งพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชากร เพื่อให้ประชากรทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงการออกก าลังกาย สร้างนิสัยรักการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา ตลอดจนดูแล
สร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อใช้เป็นกระบวนการเพิ่มสมรรถนะให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพใน
การดูแลตนเองเพิ่มมากขึ้น และเป็นผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมอย่างเป็นองค์รวม 
 

 
 

ข้อมูลย้อนหลัง 
(วิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี) 

ผลการส ารวจพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุด้านกิจกรรมทางกาย  

 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ด้านกิจกรรมทางกายท่ีระดับปานกลาง (เดิน /ปั่น
จักรยาน/ท างานบ้าน/ ท าไร่/ท าสวน/ท านา/ออกก าลังกาย) สะสม 150 นาที ต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 57 และมีกิจกรรมทางกายท่ี
ระดับปานกลางสะสมไม่ถึง 150 นาที ต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ  43 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า ผู้สูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์ด้านกิจกรรมทางกายท่ีระดับปานกลาง (เดิน /ปั่นจักรยาน/ท างานบ้าน/ ท าไร่/ท าสวน/ท านา/ออกก าลังกาย)    
สะสม 150 นาทีต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 50.6 และมีกิจกรรมทางกายท่ีระดับปานกลางสะสมไม่ถึง 150 นาที ต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 
43.11 และไม่สามารถท ากิจกรรมทางกายได้เลย ร้อยละ 6.28  



หน้า 3 
 

คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

จะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ด้านกิจกรรมทางกายท่ีระดับปานกลาง       (เดิน /ปั่นจักรยาน/ท างานบ้าน/ 
ท าไร่/ท าสวน/ท านา/ออกก าลังกาย) สะสม 150 นาทีต่อสัปดาห์ นั้นลดลงจากท่ีผ่านมา ซึ่งอาจจะเกิดจากช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท่ีมีการแพร่ระบาดมาท าให้ผู้สูงอายุท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงท่ีจะติดเช้ือได้ง่าย ต้อง
อาศัยอยู่ในท่ีพัก เคหะสถานการณ์ตามมาตรการของรัฐท่ีก าหนดไว้ จึงส่งผลให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง ไม่มีการเคล่ือนไหว
ร่างกาย หรือออกแรงมีกิจกรรมทางกายมากเท่าท่ีควร และอีกสาเหตุอาจเกิดจากผู้สูงอายุยังไม่เข้าใจความหมายของการมีกิจกรรม
ทางกายมาก จึงอาจจะท าให้การประเมินในส่วนของการมีกิจกรรมทางกายลดลง ดังนั้น ควรจะมีการท าส่ือองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ
การมีกิจกรรมทางกาย การออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุท่ีผู้สูงอายุสามารถท าเองได้ท่ีบ้าน และเป็นส่ือท่ีผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้
ง่าย เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอและเหมาะสม และควรนิยามค าความหมายของการมีกิจกรรมทางกายให้ชัดเจนและ
ง่ายต่อการท าความเข้าใจของผู้สูงอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

43%57%

ด้านกิจกรรมทางกายปีงบประมาณ 2563

น้อยกว่า 150 นาที/
สัปดาห์

มากกว่าหรือเท่ากับ 
150 นาที/สัปดาห์

50.6
43.11

6.28

ด้านกิจกรรมทางกายปีงบประมาณ 2564

มีกิจกรรมทางกายมากกว่าหรือเท่ากับ 
150นาที/สัปดาห์
มีกิจกรรมทางกายไม่ถึง150นาที/
สัปดาห์
ท าไม่ได้เลย



หน้า 3 
 

คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

การทบทวน/วิเคราะห์สถานการณ์การด าเนินงานด้านวิชาการของ 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์  
 

รายการข้อมูล 
(โปรดระบุชื่อผลงำนวิจัย/ผลงำนวิชำกำร/

นวัตกรรม) 

เป้าหมายของผลงาน
วิชาการ/วิจัย/นวัตกรรม  

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

การทบทวน/วิเคราะห์ แผน
ด าเนินการ/
แผนปฏิบัติ

การ 
(หำกมีโปรดระบุ
ในตำรำงหน้ำ

ถัดไป) 

วรรณกรรม/สถานการณ์
ปัจจุบัน 

 

ข้อมูลย้อนหลัง 
(วิเครำะห์

เปรียบเทียบกับข้อมูล
ย้อนหลัง 1 ปี) 

ความสอดคล้อง 
กับนโยบายระดับ
หน่วยงาน/กรม 

ความต้องการ/ความคาดหวัง/
ความพึงพอใจขอผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย* 
(Stakeholder  /Customer) 

1.คู่มือข้อแนะน าเกี่ยวกับ
กิจกรรมทางกาย พฤติกรรม
เนือยนิ่ง และ การนอนหลับ 
ส าหรับเด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 5 ปี 

เพื่อจัดท าคู่มือ เกี่ยวกับ
กิจกรรมทางกาย 
พฤติกรรมเนือยนิ่ง และ 
การนอนหลับ ส าหรับเด็ก
ท่ีมีอายุต่ ากว่า 5 ปี 

- สถานการณ์การมีกิจกรรม
ทางกาย 

- พฤติกรรมการนอนหลับ
ส าหรับเด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 
5 ขวบปี 

- สอดคล้องตามแผน
ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการมี
กิจกรรมทางกาย
ชาติ ปี 2561-2573 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ัง
ภาครัฐและเอกชน เช่น 
สสส. 5 setting ต้องการ
ส่งเสริมการมีกิจกรรมทาง
กายของประชาชนไทย 
และลดช่ัวโมงของการมี
พฤติกรรมเนือยนิ่ง 

 มี 
 ไม่มี 
 
 
 
 

2. ข้อแนะน าขององค์การ
อนามัยโลกส าหรับกิจกรรมทาง
กายและพฤติกรรมเนือยนิ่ง 
 

เพื่อจัดท าส่ือ (หนังสือ) 
เรื่อง ข้อแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก
ส าหรับกิจกรรมทางกาย
และพฤติกรรมเนือยนิ่ง 
 

- สถานการณ์การมีกิจกรรม
ทางกายและพฤติกรรม
เนือยนิ่ง 

- สอดคล้องตามแผน
ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการมี
กิจกรรมทางกาย
ชาติ ปี 2561-2573 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ัง
ภาครัฐและเอกชน เช่น 
สสส. 5 setting ต้องการ
ส่งเสริมการมีกิจกรรมทาง
กายของประชาชนไทย และ
ลดช่ัวโมงของการมี
พฤติกรรมเนือยนิ่ง 

 มี 
 ไม่มี 
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คณะท ำงำนด ำเนินกำรตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)   
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

แบบฟอร์มการทบทวน/วิเคราะห์สถานการณ์การด าเนินงานด้านวิชาการของ 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

กลุ่มงาน   อ านวยการ 
  

รายการข้อมูล 
(โปรดระบุชื่อ

ผลงำนวิจัย/ผลงำน
วิชำกำร/นวัตกรรม) 

เป้าหมายของผลงาน
วิชาการ/วิจัย/

นวัตกรรม  
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

การทบทวน/วิเคราะห์ แผนด าเนินการ/
แผนปฏิบัติการ 

(หำกมีโปรดระบุในตำรำงหน้ำ
ถัดไป) 

วรรณกรรม/สถานการณ์
ปัจจุบัน 

 

ข้อมูลย้อนหลัง 
(วิเครำะห์เปรียบเทียบ
กับข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี) 

ความสอดคล้อง 
กับนโยบายระดับ
หน่วยงาน/กรม 

ความต้องการ/ความคาดหวัง/ความ
พึงพอใจขอผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder  
/Customer) 

1.การบริหารงาน
ระบบควบคุม
ภายในและ
บริหารความเส่ียง
ของหน่วยงาน 

1. เพื่อสร้างความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่า 
การด าเนินงานของ
หน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้านการ
ด าเนินงาน ด้านการ
รายงานด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ 
2. เป็นเครื่องมือ
สนับสนุนให้หน่วยงาน
สามารถขับเคล่ือนการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

การควบคุมภายในของกองฯ 
ได้ก าหนดกระบวนการ
ควบคุมภารกิจหลักได้แก่ 
กระบวนการศึกษาวิจัย และ
กระบวนการจัดการองค์
ความรู้ ภารกิจสนับสนุน 
ได้แก่ กระบวนการบริหาร
งบประมาณและในรอบปีท่ี
ผ่านมาพบว่ามีความเส่ียงทุ
กระบวนงาน ซึ่ง
คณะกรรมการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ตามความเส่ียงและ
ก าหนดกิจกรรมการควบคุม
ความเส่ียงดังกล่าว 

  1. ผู้บริหารได้ทราบปัญหาหรือ
ความเส่ียงจากการปฏิบัติงาน 
สามารถแก้ปัญหาหรือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ 
2. หน่วยงานมีการปรับปรุงการ
บริหารความเส่ียง และการควบคุม
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลัง 
 

 มี 
 ไม่มี 
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แผนด าเนินการ/แผนปฏิบัติการของรายการข้อมูล 

กลุ่มงาน อ านวยการ 
 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย ผลลัพธ์ ปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 
ตามกลยุทธ PIRAB 

มาตรการ ข้อเสนอ 
นวัตกรรม  

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
1.  ก ากับติดตามและประเมินผล

ระบบการควบคุมภายใน 
หน่วยงานมีระบบการ
ควบคุมภายในและ
บริหารความเส่ียงเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ 

ผู้บริหารสามารถ
แก้ปัญหา/ปรับปรุง
การปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

มีการปรับเปล่ียนคณะท างาน 
ท าให้เจ้าหน้าท่ีขาดความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานด้าน
การควบคุมภายใน 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้มีความรู้ด้านการ
ควบคุมภายในและบริหาร
ความเส่ียง 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความรู้เกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน 
2. เผยแพร่องค์ความรู้ 
ส่ือสารกิจกรรมการ
ด าเนินงานด้านการควบคุม
ภายใน 

 
 


