
โครงการ อสม.ชวนเดิน หมอชวนว่ิง นายอ าเภอชวนออกก าลังกาย 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565 

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

 ปัจจุบันระบบสุขภาพของประเทศไทย มุ่งเน้นการ “สร้าง” มากกว่า “ซ่อม”สุขภาพ ซึ่งเป็น
การบริหารจัดการระบบสุขภาพเชิงรุกและการสร้างเสริมสุขภาพ เนื่องจากประชาชนเกิดการเจ็บป่วย
ด้วยโรคท่ีสามารถป้องกันได้เป็นส่วนใหญ่ และต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จึงได้มีการรณรงค์
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มาใส่ใจในการออกก าลังกายเพ่ือป้องกันการเจ็บป่วย ตามที่รัฐบาลได้ก าหนด
นโยบาย 3 อ 2 ส เป็นหลักในการสร้างสุขภาพแก่ประชาชน ประกอบด้วย การออกก าลังกาย อาหาร
ปลอดภัย อารมณ์ ไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ ซึ่งให้เริ่มจากการจัดกิจกรรมออกก าลังกายเป็นเรื่องแรก และ
บูรณาการกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการสร้างสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ให้ภาครัฐ
สนับสนุนองค์ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของประชาชน ให้มีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้คน
ไทยออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที ด้วยการออกก าลังกาย
ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้การเดิน-วิ่ง เป็นอีกกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต อีกทั้งยังเป็นการ
ประหยัดไม่สิ้นเปลืองและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน
ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกก าลังกาย 

 อ าเภอพลได้จัดท าโครงการ “ส่งเสริมการเดิน-วิ่ง เพ่ือสุขภาพ” ปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่าน
มา ตามนโยบายคนขอนแก่นสุขภาพดีด้วยกัน 110 วัน 10 ล้านกิโลเมตร ซึ่งวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมการออกก าลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง ลดการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรค
หลอดเลือด และมุ่งหวังการสร้างการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน องค์กรเอกชน บุคลากรด้านสาธารณสุข 
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) นักเรียน และประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้
อ าเภอพลโดยนายอ าเภอพลได้มอบหมายให้โรงพยาบาลหนองสองห้องและส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอพลได้ขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกก าลังกาย โดยใช้ข้อความเชิญชวนในการออกกก าลังกายว่า  
“อสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง นายอ าเภอชวนออกก าลังกาย” 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองสองห้องร่วมกับโรงพยาบาลหนองสองห้อง ได้จัดท า
โครงการส่งเสริมการเดิน-วิ่ง เพ่ือสุขภาพ อ าเภอพลจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย มีการรวมตัวของประชาชน เจ้าหน้าที่ บุคลากรของส่วนราชการ ทุกเพศทุก
วัย ร่วมทั้งกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ อีกท้ังยังสร้างแรงจูงใจให้เกิดการออกก าลังกายโดยการเดิน-วิ่ง ซึ่งเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ประโยชน์ของการออกก าลังกายโดยการเดิน-วิ่ง ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ ส่งผลดี
ต่อชุมชน และสร้างแบบอย่างเพ่ือจุดประกายให้ทุกคนออกก าลังกายโดยการ     เดิน - วิ่ง สนับสนุน
การด าเนินงานตามกิจกรรม “อสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง นายอ าเภอชวนออกก าลังกาย” 
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วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพดี 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนให้ความส าคัญ และตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริม

สุขภาพด้วยการออกก าลังกาย 
3. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกก าลังกาย 

 
ตัวช้ีวัดโครงการ 

1. ประชาชนทั่วไป มีดัชนีมวลกาย จากเสี่ยง มาเป็นค่าปกติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 57 
2. ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีการเตรียมการของการปรับพฤติกรรม

สุขภาพที่พึงประสงค์ 4 ด้าน ได้แก่ การกิน การออกก าลังกาย การนอน และการดูแล
สุขภาพช่องปาก  

เป้าหมาย 
ประชาชนทั่วไป อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ส่วนราชการทุกหน่วยงาน นักเรียน นักศึกษา 

ในอ าเภอพล จ านวน 1,๕00 คน 

วิธีด าเนินการ 
1. ประชุมส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือชี้แจงการด าเนินงานและวัตถุประสงค์ โครงการ 

อสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง นายอ าเภอชวนออกก าลังกาย อ าเภอพลจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ  
2564 

2. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
3. ประชาสัมพันธ์ทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ผู้น าชุมชน  

อสม.และนักเรียนทุกโรงเรียน ประชาชน รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้า
ร่วมโครงการ 

4. จัดกิจกรรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ แก่แกนน าสุขภาพในชุมชน โรงเรียน ส่วนราชการ 
และสาธิตการออกก าลังกายโดยการเดิน-วิ่ง 

5. จัดกิจกรรมรณรงค์การออกก าลังกายโดยการเดิน-วิ่ง ณ สวนสาธารณะหนองหูลิง 
6. ติดตามการออกก าลังกายโดยการเดิน-วิ่ง อย่างต่อเนื่อง 
7. สรุปและประเมินผลโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือน มกราคม 2565 - กันยายน 2565 

สถานที่ด าเนินการ 

- ถนนรอบบึงละเลิงหวาย 
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งบประมาณ 

งบประมาณจากเงินบ ารุงโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วน โรงพยาบาลพล    (UC 70%) 
จ านวนเงิน 26,760 บาท (สองหม่ืนหกพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ค่าวัสดุบริโภค  (น้ าถ้วย)   จ านวน 200 ลัง x 70 บาท เป็นเงิน 14,000  บาท 
2. ค่าป้ายไวนิลโครงการ 

- ป้ายไวนิล โครงการ ขนาด 2.4 x 4.8 เมตร x 1 ป้าย  เป็นเงิน 1,500   บาท 
- ป้ายไวนิล โครงการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนออกก าลังกายเดิน-วิ่ง  
   ขนาด 1 x 2 เมตร x 14 ป้าย x 240 บาท  เป็นเงิน 3,360 บาท 
- ป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์โครงการ เชิญชวนออกก าลังกายเดิน-วิ่ง 
  ขนาด 2.4 x 4 เมตร x 1 ป้าย      เป็นเงิน 1,100 บาท 
- ป้ายไวนิล จุดปล่อยตัว  ขนาด 1 x 4 เมตร x 2 ป้าย x 500 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท 
- ป้ายไวนิล จุดปล่อยตัว ขนาด 1  x 13.5 เมตร x 1 ป้าย  เป็นเงิน  1,600    บาท        
- ป้ายโฟมบอร์ดแบบถือขนาด 0.3 x 0.4 เมตร x 10 แผ่น x 70 บาท เป็นเงิน 700 บาท 

  รวมเฉพาะค่าป้ายไวนิล  9,260 บาท 
 3. ค่าเวทีและเครื่องขยายเสียง    เป็นเงิน  ๔,500 บาท 

รวม 3 รายการ เป็นเงิน 2๗,760 บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ประชาชนตระหนักความส าคัญของการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกายที่
เหมาะสม 

2. ประชาชนมีการออกก าลังกายโดยการเดิน-วิ่ง อย่างต่อเนื่อง 
3. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงลดการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูง โรคหลอดเลือดในสมอง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล  โรงพยาบาลพล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลทุกแห่ง 
 

ผู้เขียน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  

                 (นางกชพร  สงวนธนพร) 
                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
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3./4.ผู้เสนอโครงการ 



 
ผู้เสนอโครงการ 
 
 

                (นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย์)    (นายสมพงษ์  แสนทอง) 
      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ         นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 

                 (นายชวุิทย์  ช านิงาน) 
                  สาธารณสุขอ าเภอพล 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 

               (นายประวีร์  ค าศรีสุข) 
                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพล 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ โครงการ อสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง นายอ าเภอชวนออกก าลังกาย อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ  2565 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือน มกราคม 2565 - กันยายน 2565 
สถานที่ด าเนินการ  ถนนรอบสวนสาธารณะบึงละเลิงหวาย อ.พล  จ.ขอนแก่น  
แหล่งงบประมาณ  
งบประมาณจากเงินบ ารุงโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วน โรงพยาบาลพล (UC 70%)  
เป็นเงิน 2๗,760 บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบ  นางกชพร  สงวนธนพร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  0๙๙-๑๕๖๙๙๕๔ 
 



 

ก าหนดการ 

โครงการ อสม.ชวนเดิน หมอชวนว่ิง นายอ าเภอชวนออกก าลังกาย อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
ปีงบประมาณ 2565   

ก าหนด KICK OFF โครงการ  :  วันที่  25 มีนาคม 2565 

สถานที่ ณ สวนสาธารณะบึงละเลิงหวาย ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 

…………………………………………………………………………… 

 

เวลา 06.00 น.  อสม.และ ประชาชนทั่วไป นักเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 

พร้อมกัน ณ สวนสาธารณะบึงละเลิงหวาย  

เวลา 06.30 น.  (Warm Up) เป็นการท าให้ร่างกายพร้อมที่จะออกก าลังกาย  

น าโดยทีมงาน รพ.สต. รูปแบบแอโรบิค 

เวลา 07.00 น. พิธีเปิดโครงการ  

- ประธานในพิธี : นายอ าเภอพล 

- ผู้กล่าวรายงาน : สาธารณสุขอ าเภอพล 

- แขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเมืองพล ร่วมพิธี
เปิดและปล่อยตัว นักเดิน-วิ่ง เพ่ือสุขภาพ 

เวลา 08.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม 

………………………………………………………… 
 
การแต่งกาย : เสื้อยืดกีฬาหลากสีสัน กางเกงวอร์มหรือการเกงกีฬาขาสั้น-ยาว รองเท้าผ้าใบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
ที่ ขก ๐๐32/103                                                   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
                 ถนนรามราช  ขก ๔๐๑๒๐ 

            18 กุมภาพันธ์ 2565 

เรื่อง      ขออนุมัตโิครงการ อสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง นายอ าเภอชวนออกก าลังกาย  

เรียน     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพล 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    โครงการ อสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง นายอ าเภอชวนออกก าลังกาย จ านวน 1 ชุด                 

 ด้วยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพลได้จัดท า โครงการอสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง 
นายอ าเภอชวนออกก าลังกาย อ าเภอพลจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565 เพ่ือส่งเสริมการออก
ก าลังกาย มีการรวมตัวของประชาชน เจ้าหน้าที่ บุคลากรของส่วนราชการ ทุกเพศทุกวัย ร่วมใน
กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ อีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจให้เกิดการออกก าลังกายโดยการเดิน -วิ่ง ซึ่งเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ประโยชน์ของการออกก าลังกายโดยการเดิน -วิ่ง ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ ส่งผลดีต่อ
ชุมชน และสร้างแบบอย่างเพ่ือจุดประกายให้ทุกคนออกก าลังกาย โดยมีเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรส่วนราชการ ประมาณ 
1,600 คน ถนนรอบสวนสาธารณะบึงละเลิงหวาย 

ในการนี้  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพลขอส่งโครงการดังกล่าว โดยขออนุมัติใช้
งบประมาณจากเงินบ ารุงโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วน โรงพยาบาลพล     (UC 70%) 2๗,760 
บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป  

ขอแสดงความนับถือ 
       

                 
                 (นายชวุิทย์  ช านิงาน) 
               สาธารณสุขอ าเภอพล 

 
 
 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
โทร/โทรสาร  ๐ ๔3๔๑๕๘๓๕ 

 
 



 


