โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพือ่
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพืน้ ที่
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ

สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

หน่ วยงานสนับสนุน

สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ (สสส.)
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ผล ปี 1
แผนกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

- ปี 2561 เกิดโครงการ PA
ในกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

4 ภาค 22 จังหวัด
270กองทุน

จานวน 577 โครงการ และ
การติดตามโครงการ 1,068
โครงการ

ผล ปี 2
ขยายพืน้ ทีด่ าเนินงานในกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิน่ 519 กองทุน
▪
▪

ปี 2562: โครงการพัฒนา 542 โครงการ
ปี 2563: โครงการพัฒนา 664 โครงการ
โครงการรับทุน 824 โครงการ

กลไกนักวิชาการ PA ใน
พืน้ ที่ 4 ภาค

พัฒนากลไกการขับเคลื่อน PA

-ทีมนักวิชาการ

▪

-ทีมพี่เลีย้ ง

▪

กลไกพี่เลีย้ งโครงการเปิ ดรับทั่วไป 22 คน
(เครือข่ายนักวิชาการมหาวิทยาลัย)
กลไกพี่เลีย้ งกองทุนสุขภาพตาบลฯ 12 เขต
จานวน 140 คน (เครือข่าย สปสช. สธ.
นักวิชาการ และภาคประชาสังคม)

แผน ปี 3
▪ ยกระดับกองทุนเดิมทีม่ ีศักยภาพ 120
กองทุน ให้เป็ นศูนย์เรียนรู้ระดับอาเภอ
▪ ขยายการดาเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายในกองทุนฯ ในการทาแผน โครงการ
และติดตามประเมินผล เต็มพืน้ ทีข่ อง
อาเภอทีม่ ีกองทุนฯ ศูนย์เรียนรู้

พัฒนาศักยภาพ ยกระดับกลไกในเรื่องการ
ติดตามประเมินผลโครงการคุณภาพ

พัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผลโครงการ
-ระบบการพัฒนาโครงการ
-ระบบการติดตาม ประเมินผล
ออนไลน์

ระบบติดตาม ประเมินผลโครงการ
ออนไลน์

ปรับปรุ งระบบติดตามประเมินผลโครงการ

กระบวนการดาเนินงาน
เรื่อง
การพัฒนาศักยภาพพี่เลีย้ งกองทุน
สุขภาพตาบลฯ 12 เขตในเรื่องการทา
แผน การเขียนข้อเสนอโครงการและการ
ติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายที่มีคณ
ุ ภาพ

แนวทาง

ผลผลิต/ผลลัพธ์

สร้างผูน้ าการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย โดย - พี่เลีย้ ง 200 คน มีทกั ษะการทาแผน พัฒนา
การพัฒนาศักยภาพพี่เลีย้ งกองทุนสุขภาพตาบลฯ 12 ข้อเสนอโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการ
เขต ในเรื่องการทาแผน การเขียนข้อเสนอโครงการและ ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
การติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายที่มีคณ
ุ ภาพ หลักการสร้างเสริมสุขภาพ ฝึ ก
ปฏิบตั ิการการทาแผน การเขียนข้อเสนอโครงการและ
การติดตามประเมินผล Online ผ่านทาง Website

ยกระดับกองทุน ฯ ในพืน้ ที่เดิมให้เป็ น
ศูนย์เรียนรู ้ จานวน 120 กองทุน

พัฒนากองทุนฯ 120 กองทุน ที่มีศกั ยภาพให้เป็ นศูนย์
เรียนรู ้

ได้กองทุนฯ ที่เป็ นศูนย์เรียนรูก้ ารดาเนินการจัดทา
แผนโครงการระดับอาเภอ จานวน 120 กองทุน

ขยายผลการดาเนินงานส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายในกองทุน ฯ ข้างเคียงในพืน้ ที่
อาเภอที่เป็ นที่ตงั้ กองทุน ฯ ศูนย์เรียนรู ้

ขยายผลการดาเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในกองทุน ฯ
ข้างเคียงในพืน้ ที่อาเภอที่เป็ นที่ตงั้ กองทุน ฯ ศูนย์เรียนรู ้ ใน
การส่งเสริมการทาแผน พัฒนาโครงการและการติดตาม
ประเมินผล Online

- ร้อยละ 90 ของกองทุนฯ ในอาเภอที่มีศนู ย์เรียนรูก้ ารส่งเสริม PA มี
การดาเนินการทาแผน เขียนข้อเสนอ โครงการกิจกรรมทางกาย
- เกิดสื่อสารเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกายกับกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการที่ได้รบั ทุนให้มีการดาเนินการในพืน้ ที่ อย่างน้อย 50,000
คน

แผนภาพการดาเนินงานกองทุนฯศูนย์เรียนรู้ PA
แผน PA ตาบล > อาเภอ

พัฒนาศักยภาพ
: กรรมการกองทุน

โครงการ
: ต้นแบบ
: ความรูค้ วามเข้าใจกิจกรรมทางกาย

: ผูร้ บั ผิดชอบกองทุน
: ผูท้ าโครงการ
: ประชาชนในพืน้ ที่

เกิดความรู้ความเข้าใจกิจกรรม
ทางกายเพิม่ ขึน้
(physical activity literacy)

(physical activity literacy)
: นโยบายข้อตกลง

PA เป็ นวาระของอาเภอ

เกิดนโยบายกิจกรรมทางกาย

พชอ.

เพิม่ ขึน้

แผนตาบล
การติดตามประเมินผล

ข้อตกลงชุมชน

การมีกจิ กรรมทางกาย
เพิม่ ขึน้

แผนภาพกระบวนการดาเนินงานของ PA ปี 2564-2565
: แผน : พัฒนาโครงการ : ติดตามประเมินผล

พี่เลีย้ งมีศกั ยภาพทักษะในการทาแผน PA
โครงการ ติดตามประเมิน (เกรด A)

2. ผูร้ บั ผิดชอบกองทุน / กระบวนการ / ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ มี
ความรูค้ วามเข้าใจเรื่อง PA : แผน : พัฒนาโครงการ : ติดตาม
ประเมินผล

กองทุน 120 แห่ง (เกรด A)

1. ผูป้ ระสานงาน/พี่เลีย้ ง มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่อง PA

3. กองทุน 120 แห่ง เป็ นศูนย์เรียนรู ้ ความรู ค
้ วามเข้าใจเรื่อง PA : แผน :

ผูร้ บั ผิดชอบกองทุน

พัฒนาโครงการ : ติดตามประเมินผล

กรรมการกองทุน

ร้อยละ 90 ของอาเภอที่ดาเนินงานมีความรูค้ วามเข้าใจเรื่อง PA : แผน :

ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ

พัฒนาโครงการ : ติดตามประเมินผล
ทาแผนปี 64-65 / โครงการ / ติดตามประเมินผล

พืน้ ทีย่ กระดับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในกองทุนสุขภาพตาบล
เขต

จังหวัด

อาเภอ

จานวน
(กองทุน)

แพร่

ร้องกวาง
สูงเม่น
เมืองพะเยา
เวียงสา
บางใหญ่
คาเขื่อนแก้ว
ขุนหาญ
เขื่องใน

10
13
14
16
8
14
17
19

1

4
10

พะเยา
น่าน
นนทบุรี
ยโสธร
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี

กองทุนต้นแบบ/รวม
กองทุนในอาเภอ
30/53

4/8
30/50

พืน้ ทีย่ กระดับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในกองทุนสุขภาพตาบล
เขต

จังหวัด

อาเภอ

จานวน (กองทุน)

กองทุนต้นแบบ/รวม
กองทุนในอาเภอ

สงขลา

หาดใหญ่ จะนะ นาทวี สะบ้า
ย้อย สะเดา นาหม่อม เมือง
สะทิงพระ ระโนด กระแสสินธุ์
สิงหนคร รัตภูมิ

150

50/150

12

ปั ตตานี

หนองจิก

สตูล

เมือง
ควนกาหลง

พัทลุง

ควนขนุน

Time line การดาเนินงาน
สิงหาคม 2564-พฤษภาคม 2565

กันยายน-ตุลาคม 2564
1. พัฒนาศักยภาพพีเ่ ลีย้ งกองทุน
สิงหาคม 2564
1. คัดเลือกพืน้ ที่

2. จัดประชุมพัฒนาศูนย์เรียนรู้
PA / ทาแผน PA ปี 64-65 /
พัฒนาโครงการ PA /
กระบวนการพัฒนากองทุนฯให้
เป็ นศูนย์เรียนรู้ 120 แห่ง และ
ช่วยทาแผน โครงการ PA กองทุน
ร้อยละ 90 ของอาเภอนั้นๆ

พฤศจิกายน 2564 - พฤษภาคม
2565
ยกระดับกองทุนฯให้เป็ นศูนย์
เรียนรู้ 120 แห่ง และช่วยทาแผน
โครงการ PA กองทุน ร้อยละ 90
ของอาเภอนั้นๆ และถอดบทเรียน
การติดตามประเมินผล

ตัวชีว้ ัดการขยายและยกระดับการดาเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่
1) พีเ่ ลีย้ ง มีทักษะการทาแผน พัฒนาข้อเสนอโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
2)ผู้เสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย มีทักษะการทาแผน เขียนข้อเสนอโครงการทีม่ ีคุณภาพ และมีทักษะในการใช้ระบบติดตามและประเมินผล
อย่างน้อยจานวน 1,500 คน
3) ร้อยละ 90 ของกองทุนฯ ในอาเภอทีม่ ีศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย มีการดาเนินการทาแผน เขียนข้อเสนอ โครงการกิจกรรมทางกาย
4) เกิดสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมทางกาย กับกลุ่มเป้ าหมายของโครงการทีไ่ ด้รับทุน อย่างน้อย 50,000 คน
5) ได้กองทุนฯ ทีเ่ ป็ นศูนย์เรียนรู้การดาเนินการจัดทาแผนโครงการระดับอาเภอ จานวน 120 กองทุน
6) ได้คู่มือการพัฒนาโครงการจานวน 1 ชุด
7) คู่มือการติดตามประเมินผลโครงการจานวน 1 ชุด

8) ได้ระบบสารสนเทศ online ทีใ่ ช้ในพัฒนาข้อเสนอโครงการและการติดตามประเมินผล จานวน 1 ระบบ
9) ได้ข้อมูลองค์ความรู้ถอดบทเรียนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายจานวน 10 กรณีศึกษา
10) ได้สื่อวิดโี อ บทความวิชาการ เอกสารชุดความรู้เพือ่ เผยแพร่การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย อย่างน้อยรวมกัน 5 ชุด

