
โครงการ อสม.ชวนเดิน หมอชวนว่ิง นายอำเภอชวนออกกำลังกาย 
อำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 2565 
…………………………………………………………………………………………. 

หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันระบบสุขภาพของประเทศไทย มุงเนนการ “สราง” มากกวา “ซอม”สุขภาพ ซ่ึงเปน
การบริหารจัดการระบบสุขภาพเชิงรุกและการสรางเสริมสุขภาพ เนื่องจากประชาชนเกิดการเจ็บปวย
ดวยโรคท่ีสามารถปองกันไดเปนสวนใหญ และตองมีคาใชจายในการรักษาพยาบาล จึงไดมีการรณรงค
สงเสริมใหประชาชนไดมาใสใจในการออกกำลังกายเพ่ือปองกันการเจ็บปวย ตามท่ีรัฐบาลไดกำหนด
นโยบาย 3 อ 2 ส เปนหลักในการสรางสุขภาพแกประชาชน ประกอบดวย การออกกำลังกาย อาหาร
ปลอดภัย อารมณ ไมดื่มสุราไมสูบบุหรี่ ซ่ึงใหเริ่มจากการจัดกิจกรรมออกกำลังกายเปนเรื่องแรก และ
บูรณาการกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนในการสรางสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ใหภาครัฐ
สนับสนุนองคความรูและทักษะท่ีจำเปนในการสรางและพัฒนาความเขมแข็งของประชาชน ใหมีสวน
รวมในการแกไขปญหาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยมีเปาหมายในการสงเสริมใหคน
ไทยออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที ดวยการออกกำลังกาย
ในรูปแบบตาง ๆ ท้ังนี้การเดิน-วิ่ง เปนอีกกิจกรรมท่ีดีตอสุขภาพกายและสุขภาพจิต อีกท้ังยังเปนการ
ประหยัดไมสิ้นเปลืองและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สรางแรงบันดาลใจและเปนแบบอยางแกประชาชน
ไดตระหนักถึงประโยชนของการออกกำลังกาย 

 อำเภอหนองสองหอง ไดจัดทำโครงการ “สงเสริมการเดิน-วิ่ง เพ่ือสุขภาพ” ปงบประมาณ 
2563 ท่ีผานมา ตามนโยบายคนขอนแกนสุขภาพดีดวยกัน 110 วัน 10 ลานกิโลเมตร ซ่ึง
วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการออกกำลังกายใหมีสุขภาพแข็งแรง ลดการเจ็บปวยดวยโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด และมุงหวังการสรางการมีสวนรวมจากหนวยงาน องคกรเอกชน 
บุคลากรดานสาธารณสุข กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) นักเรียน และประชาชน
ในจังหวัดขอนแกน ท้ังนี้อำเภอหนองสองหอง โดยนายอำเภอหนองสองหอง ไดมอบหมายให
โรงพยาบาลหนองสองหองและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ไดขับเคลื่อนการสงเสริมการ
ออกกำลังกาย โดยใชขอความเชิญชวนในการออกกกำลังกายวา “อสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง นายอำเภอ
ชวนออกกำลังกาย” 

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหองรวมกับโรงพยาบาลหนองสองหอง ไดจัดทำ
โครงการสงเสริมการเดิน-วิ่ง เพ่ือสุขภาพ อำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 
2564 เพ่ือสงเสริมการออกกำลังกาย มีการรวมตัวของประชาชน เจาหนาท่ี บุคลากรของสวน
ราชการ ทุกเพศทุกวัย รวมท้ังกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ อีกท้ังยังสรางแรงจูงใจใหเกิดการออกกำลังกายโดย
การเดิน-วิ่ง ซ่ึงเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เรียนรูประโยชนของการออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง ท่ีสงผลดี
ตอสุขภาพ สงผลดีตอชุมชน และสรางแบบอยางเพ่ือจุดประกายใหทุกคนออกกำลังกายโดยการ     
เดิน - วิ่ง สนับสนุนการดำเนินงานตามกิจกรรม “อสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง นายอำเภอชวนออกกำลัง
กาย” 
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วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสมรรถภาพรางกายท่ีแข็งแรง มีสุขภาพดี 
2. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนใหความสำคัญ และตระหนักถึงความสำคัญในการสงเสริม

สุขภาพดวยการออกกำลังกาย 
3. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการออกกำลังกาย 

 
ตัวช้ีวัดโครงการ 

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

สุขภาพท่ีพึงประสงค 4 ดาน ไดแก การกิน การออกกำลังกาย การนอน และการดูแล
สุขภาพชองปาก  

เปาหมาย 
ประชาชนท่ัวไป อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สวนราชการทุกหนวยงาน นักเรียน นักศึกษา 

ในอำเภอหนองสองหอง จำนวน 1,600 คน 

วิธีดำเนินการ 
1. ประชุมสวนราชการและผูเก่ียวของ เพ่ือชี้แจงการดำเนินงานและวัตถุประสงค โครงการ 

อสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง นายอำเภอชวนออกกำลังกาย อำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 
ปงบประมาณ  2564 

2. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. ประชาสัมพันธทุกสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน ผูนำชุมชน  

อสม.และนักเรียนทุกโรงเรียน ประชาชน รวมท้ังประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเขา
รวมโครงการ 

4. จัดกิจกรรมใหความรู ประชาสัมพันธ แกแกนนำสุขภาพในชุมชน โรงเรียน สวนราชการ 
และสาธิตการออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง 

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

ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือน มกราคม 2565 - กันยายน 2565 

สถานท่ีดำเนินการ 

- ถนนรอบสวนสาธารณะหนองหูลงิ ต.หนองสองหอง จ.ขอนแกน 
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งบประมาณ 

งบประมาณจากเงินบำรุงโครงการหลักประกันสุขภาพถวน โรงพยาบาลหนองสองหอง      
(UC 70%) จำนวนเงิน 25,760 บาท (สองหม่ืนหาพันพันเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน) 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 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  3,500 บาท 

รวม 3 รายการ เปนเงิน 25,760 บาท (สองหม่ืนหาพันเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน) 

หมายเหตุ : คาใชจายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ประชาชนตระหนักความสำคัญของการสงเสริมสุขภาพดวยการออกกำลังกายท่ี
เหมาะสม 

2. ประชาชนมีการออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง อยางตอเนื่อง 
3. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงลดการเจ็บปวยดวยโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูง โรคหลอดเลือดในสมอง 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง โรงพยาบาลหนองสองหอง และ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทุกแหง 
 

ผูเขียน/ผูรับผิดชอบโครงการ 
  

                 (นางวิยะดา  วนาทรัพยดำรง) 
                พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
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ผูเสนอโครงการ 
 
 

                 (นายบุญเลิศ  นิลละออง)     
             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ          
 
 

ผูเห็นชอบโครงการ 
 

 

             (นายสุชาติ  ผาบสมิมา) 
                  สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

 
ผูอนุมัติโครงการ 
 
 
 
 

            (นางสุมาลี  วนาทรพัยดำรง) 
                ผูอำนวยการโรงพยาบาลหนองสองหอง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ช่ือโครงการ วัตถุประสงค โครงการ อสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง นายอำเภอชวนออกกำลังกาย อำเภอ
หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ  2565 
ระยะเวลาดำเนินการ เดือน มกราคม 2565 - กันยายน 2565 
สถานท่ีดำเนินการ  ถนนรอบสวนสาธารณะหนองหูลิง ต.หนองสองหอง จ.ขอนแกน  
แหลงงบประมาณ  
งบประมาณจากเงินบำรุงโครงการหลักประกันสุขภาพถวน โรงพยาบาลหนองสองหอง (UC 70%)  
เปนเงิน 25,760 บาท (สองหม่ืนหาพันเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน) 
ผูรับผิดชอบ  นางวิยะดา  วนาทรัพยดำรง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  081-8775691 
 



 
 

กำหนดการ 

โครงการ อสม.ชวนเดิน หมอชวนว่ิง นายอำเภอชวนออกกำลังกาย 

อำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ป 2565 

กำหนด KICK OFF โครงการ  :  วันท่ี  23  มิถุนายน 2565 

สถานท่ี ณ สวนสาธารณะหนองหูลิง ต.หนองสองหอง อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน 
…………………………………………………………………………… 

 
เวลา 16.00 น. หัวหนาสวนราชการ อสม.และ ประชาชนท่ัวไป  

พรอมกัน ณ สวนสาธารณะหนองหูลิง ต.หนองสองหอง  

เวลา 17.00 น. พิธีเปดโครงการ และปลอยตัว นักเดิน-วิ่ง 
- ประธานในพิธี : นายอำเภอหนองสองหอง  
- ผูกลาวรายงาน : สาธารณสขุอำเภอหนองสองหอง 
- แขกผูมีเกียรติ รวมพิธีเปดและปลอยตัว : หัวหนาสวนราชการ นายกเทศมนตรี 
ตำบลหนองสองหอง  

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

 
การแตงกาย : เสื้อยืดกีฬาหลากสีสัน กางเกงวอรมหรือการเกงกีฬาขาสั้น-ยาว รองเทาผาใบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ท่ี ขก ๑๐32/92                                                   สำนักงานสาธารณสขุอำเภอหนองสองหอง 
                 ถนนประชานิยม ขก ๔๐๑๙๐ 

            2 มีนาคม 2565 

เรื่อง      ขออนุมัติโครงการ อสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง นายอำเภอชวนออกกำลังกาย  

เรียน     ผูอำนวยการโรงพยาบาลหนองสองหอง 

สิ่งท่ีสงมาดวย    โครงการ อสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง นายอำเภอชวนออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด                 

 ดวยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ไดจัดทำ โครงการอสม.ชวนเดิน 
หมอชวนวิ่ง นายอำเภอชวนออกกำลังกาย อำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ
2565 เพ่ือสงเสริมการออกกำลังกาย มีการรวมตัวของประชาชน เจาหนาท่ี บุคลากรของสวน
ราชการ ทุกเพศทุกวัย รวมในกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ อีกท้ังยังสรางแรงจูงใจใหเกิดการออกกำลังกายโดย
การเดิน-วิ่ง ซ่ึงเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เรียนรูประโยชนของการออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง ท่ีสงผลดี
ตอสุขภาพ สงผลดีตอชุมชน และสรางแบบอยางเพ่ือจุดประกายใหทุกคนออกกำลังกาย โดยมี
เปาหมาย ประชาชนท่ัวไป อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) นักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรสวนราชการ ประมาณ 1,600 คน ถนนรอบสวนสาธารณะหนองหูลิง ต.หนองสองหอง     
จ.ขอนแกน ในวันท่ี 23 มิถุนายน 2565 

ในการนี้  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ขอสงโครงการดังกลาว โดยขอ
อนุมัติใชงบประมาณจากเงินบำรุงโครงการหลักประกันสุขภาพถวน โรงพยาบาลหนองสองหอง     
(UC 70%) 26,760 บาท (สองหม่ืนหกพันเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน) ตามรายละเอียดสิ่งท่ีสงมา
ดวยนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตอไป  

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
                  (นายสุชาติ  ผาบสิมมา) 
               สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
โทร/โทรสาร  ๐ ๔3๔๙ ๑๐๑๖ 

 
 
 


