
โครงการ อสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง นายอำเภอชวนออกกำลังกาย 
อำเภอพล จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 2564 

…………………………………………………………………………………………. 
หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันระบบสุขภาพของประเทศไทย มุงเนนการ “สราง” มากกวา “ซอม”สุขภาพ ซึ่งเปน
การบริหารจัดการระบบสุขภาพเชิงรุกและการสรางเสริมสุขภาพ เนื่องจากประชาชนเกิดการเจ็บปวย
ดวยโรคที่สามารถปองกันไดเปนสวนใหญ และตองมีคาใชจายในการรักษาพยาบาล จึงไดมีการรณรงค
สงเสริมใหประชาชนไดมาใสใจในการออกกำลังกายเพื่อปองกันการเจ็บปวย ตามที่รัฐบาลไดกำหนด
นโยบาย 3 อ 2 ส เปนหลักในการสรางสุขภาพแกประชาชน ประกอบดวย การออกกำลังกาย อาหาร
ปลอดภัย อารมณ ไมดื่มสุราไมสูบบุหรี่ ซึ่งใหเริ่มจากการจัดกิจกรรมออกกำลังกายเปนเรื่องแรก และ
บูรณาการกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่จำเปนในการสรางสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ใหภาครัฐ
สนับสนุนองคความรูและทักษะที่จำเปนในการสรางและพัฒนาความเขมแข็งของประชาชน ใหมีสวน
รวมในการแกไขปญหาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยมีเปาหมายในการสงเสริมใหคน
ไทยออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที ดวยการออกกำลังกาย
ในรูปแบบตาง ๆ ทั้งนี้การเดิน-วิ่ง เปนอีกกิจกรรมที่ดีตอสุขภาพกายและสุขภาพจิต อีกทั้งยังเปนการ
ประหยัดไมสิ้นเปลืองและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สรางแรงบันดาลใจและเปนแบบอยางแกประชาชน
ไดตระหนักถึงประโยชนของการออกกำลังกาย 

 อำเภอพลไดจัดทำโครงการ “สงเสริมการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ” ปงบประมาณ 2563 ที่ผาน
มา ตามนโยบายคนขอนแกนสุขภาพดีดวยกัน 110 วัน 10 ลานกิโลเมตร ซึ่งวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมการออกกำลังกายใหมีสุขภาพแข็งแรง ลดการเจ็บปวยดวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรค
หลอดเลือด และมุงหวังการสรางการมีสวนรวมจากหนวยงาน องคกรเอกชน บุคลากรดานสาธารณสุข 
กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) นักเรียน และประชาชนในจังหวัดขอนแกน ทั้งนี้
อำเภอพลโดยนายอำเภอพลไดมอบหมายใหโรงพยาบาลหนองสองหองและสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอพลไดขับเคลื่อนการสงเสริมการออกกำลังกาย โดยใชขอความเชิญชวนในการออกกกำลังกายวา  
“อสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง นายอำเภอชวนออกกำลังกาย” 

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหองรวมกับโรงพยาบาลหนองสองหอง ไดจัดทำ
โครงการสงเสริมการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ อำเภอพลจังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 2564 เพื่อ
สงเสริมการออกกำลังกาย มีการรวมตัวของประชาชน เจาหนาที่ บุคลากรของสวนราชการ ทุกเพศทุก
วัย รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังสรางแรงจูงใจใหเกิดการออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง ซึ่งเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม เรียนรูประโยชนของการออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง ที่สงผลดีตอสุขภาพ สงผลดี
ตอชุมชน และสรางแบบอยางเพื่อจุดประกายใหทุกคนออกกำลังกายโดยการ     เดิน - วิ่ง สนับสนุน
การดำเนินงานตามกิจกรรม “อสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง นายอำเภอชวนออกกำลังกาย” 
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วัตถุประสงค 
1.  เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสมรรถภาพรางกายที่แข็งแรง มีสุขภาพด ี
2. เพื่อสงเสริมใหประชาชนใหความสำคัญ และตระหนักถึงความสำคัญในการสงเสริม

สุขภาพดวยการออกกำลังกาย 
3. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการออกกำลังกาย 

 
ตัวชี้วัดโครงการ 

1. ประชาชนทั่วไป มีดัชนีมวลกาย จากเสี่ยง มาเปนคาปกติ ไมนอยกวารอยละ 57 
2. ประชากรกอนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ป) มีการเตรียมการของการปรับพฤติกรรม

สุขภาพที่พึงประสงค 4 ดาน ไดแก การกิน การออกกำลังกาย การนอน และการดูแล
สุขภาพชองปาก  

เปาหมาย 
ประชาชนทั่วไป อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สวนราชการทุกหนวยงาน นักเรียน นักศกึษา 

ในอำเภอพล จำนวน 1,๕00 คน 

วิธีดำเนินการ 
1. ประชุมสวนราชการและผูเกี่ยวของ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานและวัตถุประสงค โครงการ 

อสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง นายอำเภอชวนออกกำลังกาย อำเภอพลจังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ  
2564 

2. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
3. ประชาสัมพันธทุกสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน ผูนำชุมชน  

อสม.และนักเรียนทุกโรงเรียน ประชาชน รวมทั้งประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเขา
รวมโครงการ 

4. จัดกิจกรรมใหความรู ประชาสัมพันธ แกแกนนำสุขภาพในชุมชน โรงเรียน สวนราชการ 
และสาธิตการออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง 

5. จัดกิจกรรมรณรงคการออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง ณ สวนสาธารณะหนองหูลิง 
6. ติดตามการออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง อยางตอเนื่อง 
7. สรุปและประเมินผลโครงการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือน มกราคม 2564 - กันยายน 2564 

สถานที่ดำเนินการ 

- ถนนรอบบึงละเลิงหวาย 
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งบประมาณ 

งบประมาณจากเงินบำรุงโครงการหลักประกันสุขภาพถวน โรงพยาบาลหนองสองหอง      
(UC 70%) จำนวนเงิน 26,760 บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน) ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 

1. คาวัสดุบริโภค  (น้ำถวย)   จำนวน 200 ลัง x 70 บาท เปนเงิน 14,000  บาท 
2. คาปายไวนิลโครงการ 

- ปายไวนิล โครงการ ขนาด 2.4 x 4.8 เมตร x 1 ปาย  เปนเงิน 1,500   บาท 
- ปายไวนิล โครงการประชาสัมพันธ เชิญชวนออกกำลังกายเดิน-วิ่ง  
   ขนาด 1 x 2 เมตร x 14 ปาย x 240 บาท  เปนเงิน 3,360 บาท 
- ปายไวนิล ประชาสัมพันธโครงการ เชิญชวนออกกำลังกายเดิน-วิ่ง 
  ขนาด 2.4 x 4 เมตร x 1 ปาย      เปนเงิน 1,100 บาท 
- ปายไวนิล จุดปลอยตัว  ขนาด 1 x 4 เมตร x 2 ปาย x 500 บาท เปนเงิน 1,000 บาท 
- ปายไวนิล จุดปลอยตัว ขนาด 1  x 13.5 เมตร x 1 ปาย  เปนเงิน  1,600    บาท        
- ปายโฟมบอรดแบบถือขนาด 0.3 x 0.4 เมตร x 10 แผน x 70 บาท เปนเงิน 700 บาท 

  รวมเฉพาะคาปายไวนิล  9,260 บาท 
 3. คาเวทีและเครื่องขยายเสียง    เปนเงิน  ๔,500 บาท 

รวม 3 รายการ เปนเงิน 2๗,760 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน) 

หมายเหตุ : คาใชจายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได 
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ประชาชนตระหนักความสำคัญของการสงเสริมสุขภาพดวยการออกกำลังกายที่
เหมาะสม 

2. ประชาชนมีการออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง อยางตอเนื่อง 
3. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงลดการเจ็บปวยดวยโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูง โรคหลอดเลือดในสมอง 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล  โรงพยาบาลพล และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตำบลทุกแหง 
 

ผูเขียน/ผูรับผิดชอบโครงการ 
  

                 (นางกชพร  สงวนธนพร) 
                นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
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ผูเสนอโครงการ 
 
 

                (นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย)    (นายสมพงษ  แสนทอง) 
      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ         นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
 

ผูเห็นชอบโครงการ 
 

 

                 (นางทัศนีย  ทินราช) 
                  สาธารณสุขอำเภอพล 

 
ผูอนุมัติโครงการ 
 
 
 
 

               (นายประวีร  คำศรีสุข) 
                ผูอำนวยการโรงพยาบาลพล 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค โครงการ อสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง นายอำเภอชวนออกกำลังกาย อำเภอพล 
จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ  2564 
ระยะเวลาดำเนินการ เดือน มกราคม 2564 - กันยายน 2564 
สถานที่ดำเนินการ  ถนนรอบสวนสาธารณะบึงละเลิงหวาย อ.พล  จ.ขอนแกน  
แหลงงบประมาณ  
งบประมาณจากเงินบำรุงโครงการหลักประกันสุขภาพถวน โรงพยาบาลพล (UC 70%)  
เปนเงิน 2๗,760 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน) 
ผูรับผิดชอบ  นางกชพร  สงวนธนพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  0๙๙-๑๕๖๙๙๕๔ 
 



 
 

กำหนดการ 

โครงการ อสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง นายอำเภอชวนออกกำลังกาย 

อำเภอพลจังหวัดขอนแกน ป 2564 

กำหนด KICK OFF โครงการ  :  วันที่  19 มีนาคม 2564 

สถานที่ ณ บึงละเลิงหวาย ต.เมืองพล อ.พล  จ.ขอนแกน 
…………………………………………………………………………… 

 
เวลา 16.00 น. หัวหนาสวนราชการ อสม.และ ประชาชนทั่วไป  

พรอมกัน ณ บึงละเลิงหวาย 

เวลา 17.00 น. พิธีเปดโครงการ และปลอยตัว นักเดิน-วิ่ง 
- ประธานในพิธี : นายอำเภอพล 
- ผูกลาวรายงาน : สาธารณสุขอำเภอพล 
- แขกผูมีเกียรติ รวมพิธีเปดและปลอยตัว : หัวหนาสวนราชการ นายกเทศมนตรี 
เทศบาลเมืองเมืองพล  

เวลา 18.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม 
………………………………………………………… 

 
การแตงกาย : เสื้อยืดกีฬาหลากสีสัน กางเกงวอรมหรือการเกงกีฬาขาสั้น-ยาว รองเทาผาใบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ที่ ขก ๐๐32/103                                                   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
                 ถนนรามราช  ขก ๔๐๑๒๐ 

            19 กุมภาพันธ 2564 

เรื่อง      ขออนุมัตโิครงการ อสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง นายอำเภอชวนออกกำลังกาย  

เรียน     ผูอำนวยการโรงพยาบาลพล 

สิ่งที่สงมาดวย    โครงการ อสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง นายอำเภอชวนออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด                 

 ดวยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลไดจัดทำ โครงการอสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง 
นายอำเภอชวนออกกำลังกาย อำเภอพลจังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ2564 เพื่อสงเสริมการออก
กำลังกาย มีการรวมตัวของประชาชน เจาหนาที่ บุคลากรของสวนราชการ ทุกเพศทุกวัย รวมใน
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังสรางแรงจูงใจใหเกิดการออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง ซึ่งเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม เรียนรูประโยชนของการออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง ที่สงผลดีตอสุขภาพ สงผลดีตอ
ชุมชน และสรางแบบอยางเพื่อจุดประกายใหทุกคนออกกำลังกาย โดยมีเปาหมาย ประชาชนทั่วไป 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรสวนราชการ ประมาณ 
1,600 คน ถนนรอบสวนสาธารณะบึงละเลิงหวาย 

ในการนี้  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลขอสงโครงการดังกลาว โดยขออนุมัติใช
งบประมาณจากเงินบำรุงโครงการหลักประกันสุขภาพถวน โรงพยาบาลพล     (UC 70%) 2๗,760 
บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน) ตามรายละเอียดสิ่งที่สงมาดวยนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตอไป  

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

       
  (นางทัศนีย  ทินราช) 
                    สาธารณสุขอำเภอพล 

 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
โทร/โทรสาร  ๐ ๔3๔๑๕๘๓๕ 

 
 
 


