
แผนปฎิบัติการและแผนงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 2564  

ยุทธศาสตรความเปนเลิศ E1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 

แผนงานหลัก 1. แผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสขุภาพ) 

โครงการหลัก 1.14 โครงการเตรียมความพรอมวัยทำงานสูวัย สูงอายุคุณภาพป 2564  

ตัวชี้วัดจังหวัด K119 ประชากรกอนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ป) มีการเตรียมการของการปรับพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค 4 ดาน ไดแก การกิน การออกกำลังกาย การนอน และการดูแลสุขภาพชองปาก , K134 ประชาชนวัยทำงานอายุ 30 - 

44 ป มีคาดัชนีมวลกายปกติ รอยละ 57  

ตัวชี้วัดพื้นที่ 1. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสมรรถภาพรางกายที่แข็งแรง มีสุขภาพดี 2.เพื่อสงเสริมใหประชาชนใหความสำคัญ และตระหนกัถึงความสำคัญในการสงเสริมสุขภาพดวยการออกกำลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  

3.เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการออกกำลังกาย  

ชื่อโครงการ อสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง นายอำเภอชวนออกกำลังกาย 

หนวยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 

แผนงาน แผนเงิน 
ตัวชี้วัด

ผลสำเร็จ 

ของโครงการ 

ผูรับผิดชอบ 
วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก 

เปาหมาย 

จำนวน 

ระยะเวลา 

ดำเนิน

กิจกรรม 

รายละเอียดการใชจาย 

งบประมาณ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

เบิกจาย 

แหลงงบ 

ประมาณ 

1. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี

สมรรถภาพรางกายที่แข็งแรง 

มีสุขภาพด ี 

2. เพื่อสงเสริมใหประชาชน

ใหความสำคัญ และตระหนัก

ถึงความสำคัญในการสงเสริม

สุขภาพดวยการออกกำลัง

กาย  

3. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชนในการออก

กำลังกาย  

1. ประชุมสวนราชการและผูเกี่ยวของ เพื่อชี้แจงการ

ดำเนินงานและวัตถุประสงค โครงการ อสม.ชวนเดิน 

หมอชวนวิ่ง นายอำเภอชวนออกกำลังกาย อำเภอ

หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 2564  

2. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

3. ประชาสัมพันธทุกสวนราชการ องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น องคกรเอกชน ผูนำชุมชน อสม.และ

นักเรียนทุกโรงเรียน ประชาชน รวมทั้งประสาน

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเขารวมโครงการ  

4. จัดกิจกรรมใหความรู ประชาสัมพันธ แกแกนนำ

สุขภาพในชุมชน โรงเรียน สวนราชการ และสาธิตการ

ออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง  

5. จัดกิจกรรมรณรงคการออกกำลังกายโดยการเดิน-

วิ่ง ณ สวนสาธารณะหนองหูลิง  

6. ติดตามการออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง อยาง

ตอเนื่อง  

7. สรุปและประเมินผลโครงการ  

ประชาชนทั่วไป 

อาสาสมัคร

สาธารณสุข     

(อสม.) สวน

ราชการทุก

หนวยงาน 

นักเรียน นักศึกษา 

ในอำเภอหนอง

สองหอง จำนวน 

1,600 คน  

ม.ค.64 -  

ก.ย.64 

1.คาวัสดุบริโภค (น้ำดื่ม) 

 70 บาทx200 ลังx1 วัน 

2.คาปายไวนิล ขนาด 2.4 เมตร x 4.8 เมตร  

 1500 บาทx1 ปายx1 วัน 

3.ปายไวนิล ขนาด 1 เมตร x 2 เมตร  

 240 บาทx14 ปายx1 ครั้ง 

4.ปายไวนิล ขนาด 2.4 เมตร x 4 เมตร  

 1100 บาทx1 ปายx1 ครั้ง 

5.ปายไวนิล จุดปลอยตัว ขนาด 1 เมตรx 4 เมตร  

 500 บาทx2 ปายx1 ครั้ง 

6.ปายไวนิล จุดปลอยตัว ขนาด 1 เมตร x 13.5 

เมตร  1600 บาทx1 ปายx1 ครั้ง 

7.ปายโฟมบอรดแบบถือขนาด 0.3 บาท x 0.4 เมตร 

 70 บาทx10 แผนx1 ครั้ง 

8.คาเวทีและเครื่องขยายเสียง  

 4,500 บาทx1 แหงx1 ครั้ง 

14,000.00 

 

1,500.00 

 

3,360.00 

 

1,100.00 

 

1,000.00 

 

1,600.00 

 

700.00 

 

3,500.00 

ม.ค.64 -  

ก.ย.64 

เงินบำรุง 1. ประชาชน

ทั่วไป มีดัชนี

มวลกาย จาก

เสี่ยง มาเปนคา

ปกติ ไมนอย

กวารอยละ 40 

นางกชพร  สงวน

ธนพร  

0991569954 

phon00384@hot

mail.com 

รวมงบประมาณโครงการ 27,760.00 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน) 
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http://www.kkpho.go.th/kopa/web/index.php?r=projects1/info&id=9925 

An Error occurred while handling another error: 

exception 'yii\web\HeadersAlreadySentException' with message 'Headers already sent in  on line 0.' in /home/pomagen/web/actionplan/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php:366 

Stack trace: 

#0 /home/pomagen/web/actionplan/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php(339): yii\web\Response->sendHeaders() 

#1 /home/pomagen/web/actionplan/vendor/yiisoft/yii2/web/ErrorHandler.php(135): yii\web\Response->send() 

#2 /home/pomagen/web/actionplan/vendor/yiisoft/yii2/base/ErrorHandler.php(111): yii\web\ErrorHandler->renderException(Object(yii\web\HeadersAlreadySentException)) 

#3 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleException(Object(yii\web\HeadersAlreadySentException)) 

#4 {main} 

Previous exception: 

exception 'yii\web\HeadersAlreadySentException' with message 'Headers already sent in  on line 0.' in /home/pomagen/web/actionplan/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php:366 

Stack trace: 



#0 /home/pomagen/web/actionplan/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php(339): yii\web\Response->sendHeaders() 

#3 {main} 


