
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพือ่
ส่งเสริมกจิกรรมทางกายในระดับพืน้ที่

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ สถาบนันโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

หน่วยงานสนับสนุน ส านักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)

ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.)



ขยายพืน้ทีด่ าเนินงานในกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิน่ 519 กองทุน 

▪ ปี 2562: โครงการพัฒนา 542 โครงการ  
▪ ปี 2563: โครงการพัฒนา 664 โครงการ  

โครงการรับทุน 824 โครงการ 

กลไกนักวิชาการ PA ใน
พืน้ที่ 4 ภาค 

-ทีมนกัวิชาการ

-ทีมพี่เลีย้ง

พัฒนากลไกการขับเคลื่อน PA 

▪ กลไกพี่เลีย้งโครงการเปิดรับทั่วไป 22 คน
(เครือข่ายนักวิชาการมหาวิทยาลัย) 

▪ กลไกพี่เลีย้งกองทุนสุขภาพต าบลฯ 12 เขต 
จ านวน 140 คน (เครือข่าย สปสช. สธ.
นักวิชาการ และภาคประชาสังคม)

แผนกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

4 ภาค 22 จงัหวดั 
270กองทนุ

- ปี 2561 เกิดโครงการ PA 
ในกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

จ านวน 577 โครงการ และ
การตดิตามโครงการ 1,068 
โครงการ

ผล ปี1 ผล ปี 2 แผน ปี 3

ระบบตดิตาม ประเมินผลโครงการ
ออนไลน์

พัฒนาระบบติดตาม 
ประเมินผลโครงการ

-ระบบการพฒันาโครงการ 

-ระบบการติดตาม ประเมินผล
ออนไลน์

ปรับปรุงระบบตดิตามประเมินผลโครงการ

พัฒนาศักยภาพ ยกระดับกลไกในเร่ืองการ
ตดิตามประเมินผลโครงการคุณภาพ 

▪ ยกระดับกองทุนเดมิทีม่ีศักยภาพ 120 
กองทุน ให้เป็นศูนยเ์รียนรู้ระดับอ าเภอ 

▪ ขยายการด าเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายในกองทุนฯ ในการท าแผน โครงการ 
และตดิตามประเมินผล เตม็พืน้ทีข่อง
อ าเภอทีม่ีกองทุนฯ ศูนยเ์รียนรู้



กระบวนการด าเนินงาน
เร่ือง แนวทาง ผลผลิต/ผลลัพธ ์

การพฒันาศกัยภาพพ่ีเลีย้งกองทนุ
สขุภาพต าบลฯ 12 เขตในเรื่องการท า
แผน การเขียนขอ้เสนอโครงการและการ
ติดตามประเมนิผลโครงการสง่เสรมิ
กิจกรรมทางกายท่ีมีคณุภาพ

สรา้งผูน้  าการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย โดย
การพฒันาศกัยภาพพ่ีเลีย้งกองทนุสขุภาพต าบลฯ 12 
เขต ในเรื่องการท าแผน การเขียนขอ้เสนอโครงการและ
การติดตามประเมนิผลโครงการสง่เสรมิกิจกรรมทาง
กายที่มีคณุภาพ หลกัการสรา้งเสรมิสขุภาพ ฝึก
ปฏิบตัิการการท าแผน การเขียนขอ้เสนอโครงการและ
การติดตามประเมนิผล Online ผ่านทาง Website

- พ่ีเลีย้ง 200 คน มีทกัษะการท าแผน พฒันา
ขอ้เสนอโครงการและการติดตามประเมนิผลโครงการ
สง่เสรมิกิจกรรมทางกาย

ยกระดบักองทนุ ฯ ในพืน้ที่เดิมใหเ้ป็น
ศนูยเ์รยีนรู ้จ  านวน 120 กองทนุ

พฒันากองทนุฯ 120 กองทนุ ท่ีมีศกัยภาพใหเ้ป็นศนูย์
เรยีนรู ้

ไดก้องทนุฯ ท่ีเป็นศนูยเ์รยีนรูก้ารด าเนินการจดัท า
แผนโครงการระดบัอ าเภอ จ านวน 120 กองทนุ

ขยายผลการด าเนินงานสง่เสรมิกิจกรรม
ทางกายในกองทนุ ฯ ขา้งเคียงในพืน้ที่
อ  าเภอท่ีเป็นที่ตัง้กองทนุ ฯ ศนูยเ์รยีนรู ้

ขยายผลการด าเนินงานสง่เสรมิกิจกรรมทางกายในกองทนุ ฯ 
ขา้งเคียงในพืน้ที่อ  าเภอท่ีเป็นที่ตัง้กองทนุ ฯ ศนูยเ์รยีนรู ้ใน
การสง่เสรมิการท าแผน พฒันาโครงการและการติดตาม
ประเมนิผล Online 

- รอ้ยละ 90 ของกองทนุฯ ในอ าเภอท่ีมีศนูยเ์รียนรูก้ารส่งเสรมิ PA มี
การด าเนินการท าแผน เขียนขอ้เสนอ โครงการกิจกรรมทางกาย  

- เกิดส่ือสารเรื่องการสง่เสรมิกิจกรรมทางกายกบักลุ่มเป้าหมายของ
โครงการท่ีไดร้บัทนุใหมี้การด าเนินการในพืน้ท่ี อยา่งนอ้ย 50,000 

คน 



แผนภาพการด าเนินงานกองทุนฯศูนยเ์รียนรู้ PA 

แผน PA ต าบล > อ าเภอ  

โครงการ 

: ตน้แบบ

: ความรูค้วามเขา้ใจกิจกรรมทางกาย

(physical activity literacy)

: นโยบายขอ้ตกลง

การตดิตามประเมินผล

พัฒนาศักยภาพ

: กรรมการกองทนุ

: ผูร้บัผิดชอบกองทนุ

: ผูท้  าโครงการ

: ประชาชนในพืน้ท่ี

PA เป็นวาระของอ าเภอ

พชอ.

แผนต าบล

ข้อตกลงชุมชน

การมีกจิกรรมทางกาย
เพิม่ขึน้

เกดิความรู้ความเข้าใจกจิกรรม

ทางกายเพิม่ขึน้

(physical activity literacy)

เกดินโยบายกจิกรรมทางกาย

เพิม่ขึน้



แผนภาพกระบวนการด าเนินงานของ PA ปี 2564-2565 

1. ผูป้ระสานงาน/พ่ีเลีย้ง มีความรูค้วามเขา้ใจเรื่อง PA 

: แผน : พฒันาโครงการ : ติดตามประเมนิผล 

2. ผูร้บัผิดชอบกองทนุ / กระบวนการ / ผูร้บัผิดชอบโครงการ มี
ความรูค้วามเขา้ใจเรื่อง PA : แผน : พฒันาโครงการ : ติดตาม
ประเมนิผล 

3. กองทนุ 120 แห่ง เป็นศนูยเ์รยีนรู ้ความรูค้วามเขา้ใจเรื่อง PA : แผน : 
พฒันาโครงการ : ติดตามประเมนิผล

พ่ีเลีย้งมีศกัยภาพทกัษะในการท าแผน PA
โครงการ ติดตามประเมิน (เกรด A)

กองทนุ 120 แห่ง (เกรด A)

ผูร้บัผิดชอบกองทนุ 

กรรมการกองทนุ

ผูร้บัผิดชอบโครงการ รอ้ยละ 90 ของอ าเภอท่ีด าเนินงานมีความรูค้วามเขา้ใจเรื่อง PA : แผน : 
พฒันาโครงการ : ติดตามประเมนิผล

ท าแผนปี 64-65 / โครงการ / ติดตามประเมนิผล 



พืน้ทีย่กระดบัการส่งเสริมกจิกรรมทางกายในกองทุนสุขภาพต าบล

เขต จังหวัด อ าเภอ จ านวน 
(กองทุน)

กองทุนต้นแบบ/รวม
กองทุนในอ าเภอ

1

แพร่ รอ้งกวาง 10

30/53 สงูเม่น 13

พะเยา เมืองพะเยา 14

น่าน เวียงสา 16

4 นนทบรุี บางใหญ่ 8 4/8

10

ยโสธร ค าเข่ือนแกว้ 14
30/50ศรสีะเกษ ขนุหาญ 17

อบุลราชธานี เข่ืองใน 19



พืน้ทีย่กระดบัการส่งเสริมกจิกรรมทางกายในกองทุนสุขภาพต าบล

เขต จังหวัด อ าเภอ จ านวน (กองทุน) กองทุนต้นแบบ/รวม
กองทุนในอ าเภอ

12

สงขลา หาดใหญ่ จะนะ นาทวี สะบา้
ยอ้ย สะเดา นาหมอ่ม เมือง    
สะทิงพระ ระโนด กระแสสนิธุ ์

สงิหนคร รตัภมูิ 150 50/150

ปัตตานี หนองจิก

สตลู เมือง

ควนกาหลง

พทัลงุ ควนขนนุ



Time line การด าเนินงาน 
สิงหาคม 2564-พฤษภาคม 2565

สิงหาคม 2564

1. คัดเลือกพืน้ที่

กันยายน-ตุลาคม 2564

1. พัฒนาศักยภาพพีเ่ลีย้งกองทุน 

2. จัดประชุมพัฒนาศูนยเ์รียนรู้ 
PA / ท าแผน PA ปี 64-65 / 
พัฒนาโครงการ PA /
กระบวนการพัฒนากองทุนฯให้
เป็นศูนยเ์รียนรู้ 120 แห่ง และ
ช่วยท าแผน โครงการ PA กองทุน
ร้อยละ 90 ของอ าเภอน้ันๆ 

พฤศจิกายน 2564 - พฤษภาคม 
2565

ยกระดับกองทุนฯให้เป็นศูนย์
เรียนรู้ 120 แห่ง และช่วยท าแผน 
โครงการ PA กองทุน ร้อยละ 90 
ของอ าเภอน้ันๆ และถอดบทเรียน 
การตดิตามประเมินผล 



ตวัชีวั้ดการขยายและยกระดบัการด าเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดบัทอ้งถิน่หรือพืน้ที่

1) พีเ่ลีย้ง มีทักษะการท าแผน พัฒนาข้อเสนอโครงการและการตดิตามประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

2)ผู้เสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย มีทักษะการท าแผน เขยีนข้อเสนอโครงการทีม่ีคุณภาพ และมีทักษะในการใช้ระบบตดิตามและประเมนิผล 

อย่างน้อยจ านวน 1,500 คน 

3) ร้อยละ 90 ของกองทุนฯ ในอ าเภอทีม่ีศูนยเ์รียนรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย มีการด าเนินการท าแผน เขยีนข้อเสนอ โครงการกิจกรรมทางกาย 

4) เกิดสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองกิจกรรมทางกาย กับกลุ่มเป้าหมายของโครงการทีไ่ด้รับทุน อย่างน้อย 50,000 คน 

5) ได้กองทุนฯ ทีเ่ป็นศูนยเ์รียนรู้การด าเนินการจัดท าแผนโครงการระดับอ าเภอ จ านวน 120 กองทุน 

6) ได้คู่มือการพัฒนาโครงการจ านวน 1 ชุด 

7) คู่มือการตดิตามประเมินผลโครงการจ านวน 1 ชุด 

8) ได้ระบบสารสนเทศ online ทีใ่ช้ในพัฒนาข้อเสนอโครงการและการตดิตามประเมินผล จ านวน 1 ระบบ

9) ได้ข้อมูลองคค์วามรู้ถอดบทเรียนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายจ านวน 10 กรณีศึกษา 

10) ได้สื่อวดิโีอ บทความวชิาการ เอกสารชุดความรู้เพือ่เผยแพร่การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย อย่างน้อยรวมกัน 5 ชุด


