
แผนปฎิบตัิการและแผนงบประมาณ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565  
ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ E1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุมครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
แผนงานหลัก 1. แผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสขุภาพ) 
โครงการหลัก 1.14 โครงการเตรียมความพร้อมวยัท างานสูว่ัย สูงอายุคุณภาพปี 2564  
ตัวชี้วดัจังหวดั K119 ประชากรก่อนวยัสูงอายุ (อาย ุ25 - 59 ปี) มีการเตรียมการของการปรับพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 4 ด้าน ได้แก่ การกิน การออกก าลังกาย การนอน และการดูแลสุขภาพช่องปาก , K134 ประชาชนวัยท างานอายุ 30 - 
44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 57  
ตัวชี้วดัพื้นที่ 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพดี 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนให้ความส าคัญ และตระหนกัถึงความส าคัญในการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกายเพื่อปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ  
3.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกก าลังกาย  
ชื่อโครงการ อสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง นายอ าเภอชวนออกก าลังกาย 
หน่วยงาน ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพล 

แผนงาน แผนเงิน 
ตัวชี้วดั

ผลส าเร็จ 
ของโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก 

เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนิน
กิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
สมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรง 
มีสุขภาพด ี 
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ให้ความส าคัญ และตระหนัก
ถึงความส าคัญในการส่งเสริม
สุขภาพดว้ยการออกก าลัง
กาย  
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการออก
ก าลังกาย  

1. ประชุมส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงการ
ด าเนินงานและวัตถุประสงค์ โครงการ อสม.ชวนเดิน 
หมอชวนวิ่ง นายอ าเภอชวนออกก าลังกาย อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564  
2. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ 
3. ประชาสัมพันธ์ทกุส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ผู้น าชุมชน อสม.และ
นักเรียนทุกโรงเรียน ประชาชน รวมทั้งประสาน
หน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อเข้าร่วมโครงการ  
4. จัดกิจกรรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ ์แก่แกนน า
สุขภาพในชุมชน โรงเรียน ส่วนราชการ และสาธิตการ
ออกก าลังกายโดยการเดิน-วิ่ง  
5. จัดกิจกรรมรณรงค์การออกก าลังกายโดยการเดิน-
วิ่ง ณ สวนสาธารณะหนองหูลิง  
6. ติดตามการออกก าลังกายโดยการเดิน-วิ่ง อย่าง
ต่อเนื่อง  
7. สรุปและประเมินผลโครงการ  

ประชาชนทั่วไป 
อาสาสมัคร
สาธารณสุข     
(อสม.) ส่วน
ราชการทุก
หน่วยงาน 
นักเรียน นักศึกษา 
ในอ าเภอหนอง
สองห้อง จ านวน 
1,600 คน  

ม.ค.64 -  
ก.ย.64 

1.ค่าวัสดุบริโภค (น้ าดื่ม) 
 70 บาทx200 ลังx1 วัน 
2.ค่าป้ายไวนิล ขนาด 2.4 เมตร x 4.8 เมตร  
 1500 บาทx1 ป้ายx1 วัน 
3.ป้ายไวนิล ขนาด 1 เมตร x 2 เมตร  
 240 บาทx14 ป้ายx1 ครั้ง 
4.ป้ายไวนิล ขนาด 2.4 เมตร x 4 เมตร  
 1100 บาทx1 ป้ายx1 ครั้ง 
5.ป้ายไวนิล จุดปลอ่ยตวั ขนาด 1 เมตรx 4 เมตร  
 500 บาทx2 ป้ายx1 ครั้ง 
6.ป้ายไวนิล จุดปลอ่ยตวั ขนาด 1 เมตร x 13.5 
เมตร  1600 บาทx1 ป้ายx1 ครั้ง 
7.ป้ายโฟมบอร์ดแบบถอืขนาด 0.3 บาท x 0.4 เมตร 
 70 บาทx10 แผ่นx1 ครั้ง 
8.ค่าเวทีและเครื่องขยายเสียง  
 4,500 บาทx1 แห่งx1 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 

เงินบ ารุง 1. ประชาชน
ทั่วไป มีดัชนี
มวลกาย จาก
เส่ียง มาเป็นค่า
ปกติ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 

นางกชพร  สงวน
ธนพร  
0991569954 
phon00384@hot
mail.com 

รวมงบประมาณโครงการ 27,760.00 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสบิบาทถ้วน)  

 



  

        ..................................................ลงนาม 

(..................................................) 

....................................................  

        ..................................................ลงนาม 

(..................................................) 

.................................................... 

        ..................................................ลงนาม 

(..................................................) 

.................................................... 

 

    

        ..................................................ลงนาม 

(..................................................) 

.................................................... 

   

 

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} 


