
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
ในระดับพื้นที่ เขต 10 อุบลราชธานี  

 

วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะท างาน,พ่ีเลี้ยงให้มีทักษะการท าแผน พัฒนาข้อเสนอโครงการและการ

ติดตามประเมินผล และให้ผู้เสนอโครงการมีทักษะการท าแผน เขียนข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ 
และมีทักษะในการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 

2) เพ่ือพัฒนากองทุนสุขภาพต าบลให้เป็นศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย มีการด าเนินการ
ท าแผน เขียนข้อเสนอ โครงการกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ 

ผลลัพธ์ 
1) ทีมเลี้ยงและผู้เสนอโครงการมีทักษะการท าแผน พัฒนาข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ และการ

ติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย  
2) เกิดศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกายต้นแบบ  
3) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมด าเนินโครงการกิจกรรมทางกายอย่างเป็นรูปธรรม 
4) ชุดความรู้บทเรียนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือเป็นกรณีศึกษา  

 
ตัวช้ีวัด  

1) พ่ีเลี้ยงมีทักษะการท าแผน พัฒนาข้อเสนอโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย  

2) ผู้เสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย มีทักษะการท าแผน เขียนข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ 
และมีทักษะในการใช้ระบบติดตามและประเมินผล อย่างน้อยจ านวน 150 คน  

3) ในอ าเภอมีศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย มีการด าเนินการท าแผน เขียนข้อเสนอ 
โครงการกิจกรรมทางกาย ไม่น้อยกว่า 10 กองทุน  และร่วมกันด าเนินการจัดท าแผนโครงการ
ระดับอ าเภอ  

4) เกิดสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมกิจกรรมทางกายกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการที่ได้รับ
ทุน ไม่น้อยกว่า 5,400 คน  

5) ได้ข้อมูลองค์ความรู้ถอดบทเรียนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายจ านวน 2 กรณีศึกษา  
 
พื้นที่ด าเนินงานและกลุ่มเป้าหมาย 
 พื้นที่ด าเนนิงาน  กองทุนสุขภาพต าบล จ านวน 54 กองทุน (จาก 3 จังหวัดๆ ละ 1 อ าเภอ) ไดแ้ก ่

1. อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  19 กองทุน  
1.1 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.กลางใหญ่ 
1.2 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ก่อเอ้ 
1.3 กองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลห้วยเรือ 
1.4 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ค้อทอง 



1.5 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ชีทวน 
1.6 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.แดงหม้อ 
1.7 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ท่าไห 
1.8 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ธาตุน้อย 
1.9 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.นาค าใหญ่ 
1.10 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.โนนรัง 
1.11 กองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลบ้านกอก 
1.12 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.บ้านไทย 
1.13 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ยางขี้นก 
1.14 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ศรีสุข 
1.15 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.สร้างถ่อ 
1.16 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.สหธาตุ 
1.17 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.หนองเหล่า 
1.18 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.หัวดอน 
1.19 กองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลเขื่องใน 

2. อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีษะเกษ 21 กองทุน  
2.1 กองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลสวนกล้วย 
2.2 กองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
2.3 กองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลเมืองกันทรลักษณ์ 
2.4 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.กระแชง 
2.5 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.กุดเสลา 
2.6 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ทุ่งใหญ่ 
2.7 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.โนนส าราญ 
2.8 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.บึงมะลู 
2.9 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.เมือง 
2.10 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.รุง 
2.11 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ขนุน 
2.12 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.จานใหญ่ 
2.13 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ช า 
2.14 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ตระกาจ 

 
2.15 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.น้ าอ้อม 
2.16 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ภูเงิน 
2.17 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ภูผาหมอก 
2.18 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ละลาย 



2.19 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.เวียงเหนือ 
2.20 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.สังเม็ก 
2.21 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.เสาธงชัย 

3. อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 14 กองทุน  
3.1 กองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้ว 
3.2 กองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลดงแคนใหญ่ 
3.3 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.กุดกุง 
3.4 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.กู่จาน 
3.5 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.แคนน้อย 
3.6 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ดงเจริญ 
3.7 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ทุ่งมน 
3.8 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.นาแก 
3.9 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.นาค า 
3.10 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.โพนทัน 
3.11 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ย่อ 
3.12 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ลุมพุก 
3.13 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.สงเปือย 
3.14 กองทุนสุขภาพต าบล อบต.เหล่าไฮ 

กลุ่มเป้าหมายร่วมด าเนินงาน   
1. ทีมคณะท างานระดับเขต 11 คน 

(ประกอบด้วย ผู้ประสานงาน ,จนท.ไอที,จนท.ธุรการ-การเงิน, ตัวแทน อปสข. 
จนท.สปสช., นักวิชาการ ,โคช้จังหวัด 3 จังหวัด)  

2. ทีมคณะท างาน,พ่ีเลี้ยงระดับอ าเภอ/จังหวัดๆ ละ 8 คน x 3 จังหวัด รวม 24 คน  
(ประกอบด้วย สาธารณสุขอ าเภอ , ผู้รับผิดชอบงานกองทุนจาก สสอ. , ที่ปรึกษากองทุน 
3 ท่าน ,ท้องถิ่นอ าเภอ , ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน , โค้ชกองทุนจังหวัด)   

3. ทีมกองทุนๆ ละ 3 คน x 54 กองทุน รวมทั้งสิ้น 162 คน  
(ประกอบด้วย จนท.กองทุนต าบล ,กรรมการกองทุน,ผู้เสนอโครงการ) 

4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมด าเนินโครงการกิจกรรมทางกาย ภายใต้การสนับสนุนงบ
จากกองทุนต าบล อย่างน้อยกองทุนละ 100 คน x 54 กองทุน รวมทั้งสิ้น 5,400 คน  

 
 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน  

กิจกรรมการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน (ตุลาคม 2564 ถึง พฤษภาคม 2565) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
1. แผนการสนับสนนุกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
1.1 ลงพื้นที่ท าความเข้าใจกับทีมพี่เลี้ยง พชอ.ในระดับ
อ าเภอ 3 ครั้ง 

 
ส.1 

       

1.2 ประชุมทีมคณะท างานระดับเขตเพื่อออกแบบและ
วางแผนแนวทางการยกระดับโครงการส่งเสริมกิจกรรมทาง
กาย และการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนสุขภาพต าบล 
จ านวน 4 ครั้ง (2 เดือน/ครั้ง) 

 
ส.1 

 

  
ส.1 

  
ส.1 

  
ส.1 

 

1.3 ประชุมทีมคณะท างาน,พี่เลี้ยงระดับอ าเภอ/จังหวัดเพื่อ
ออกแบบ และวางแผนการด าเนินงาน ติดตามหนุนเสริมการ
จัดท าแผน พัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผล
ร่วมกับกองทุนต าบลในพื้นที่ อ าเภอละ 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง 

  
ส.1 

 

      

2. แผนพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนสุขภาพต าบลเพ่ือยกระดับคุณภาพโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย  
2.1 เวทีช้ีแจงเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน และสร้าง
การรับรู้แนวคิดการส่งเสริมกิกจรรมทางกาย (PA Literacy) 
และวางแผนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย อ าเภอละ 1 ครั้ง 
(รวม 3 เวที) 

 
ส.3 

 

       

2.2 สนับสนุนให้กองทุนฯ จัดเวทีประชาคมจัดท าแผน
กิจกรรมทางกายระดับต าบล (PA) กองทุนละ 1 เวที   

  
ส.1 

 

      

2.3 เวทีพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนฯ ด้านการจัดท าแผน 
พัฒนาโครงการ PA ผ่านระบบบริหารกองทุนต าบล (ผ่าน
หน้าเว็บไซต์) อ าเภอละ 1 เวที (รวม 3 เวที) 

   
ส.1 

 

     

2.4 เวทีพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนฯ ด้านการตดิตาม
ประเมินผลผ่านระบบบริหารกองทุนต าบล (ผ่านหนา้
เว็บไซต์) อ าเภอละ 1 เวที (รวม 3 เวที) 

   
ส.2 

 

     

3. แผนการติดตามหนุนเสริมกองทุนฯ เพ่ือยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการ PA  
3.1 การติดตามหนุนเสริมการด าเนินงานโครงการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายของกองทุนฯ พร้อมประเมินผลการ
ด าเนินงาน และการคัดเลือกกองทุนที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ 

    
ส.  
1-4 

 
ส.  
1-4 

 
ส.  
1-4 

  

4. แผนการสรุปผลการด าเนินงานและถอดบทเรียน 
4.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการ
ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และหาแนว
ทางการผลักดันให้เกิดการขับเคลือ่นการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายให้เป็นนโยบายสาธารณะในระดับอ าเภอ 

      
ส.4 

 

 
ส.1 

 

 

4.2 เวทีสรปุบทเรียนการด าเนินงานระดับเขต          
ส.2 

 



 

งบประมาณ  
กิจกรรม ประมาณการ 

งบประมาณ 
ยืม จ่าย คงเหลือ 

1.1 ลงพ้ืนที่ท าความเข้าใจกับทีมพี่เลี้ยง พชอ.ในระดับอ าเภอ 3 ครั้ง 
อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 6,600 6,600   

อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
1.2 ประชุมทีมคณะท างานระดับเขตเพื่อออกแบบและวางแผนแนวทางการยกระดับโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
และการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนสุขภาพต าบล จ านวน 4 ครั้ง (2 เดือน/ครั้ง) 
ประชุมครั้งที่ 1  58,800 14,700   

ประชุมครั้งที่ 2  14,700   

ประชุมครั้งที่ 3  14,700   

ประชุมครั้งที่ 4  14,700   

1.3 ประชุมทีมคณะท างาน,พี่เลี้ยงระดับอ าเภอ/จังหวัดเพื่อออกแบบ และวางแผนการด าเนินงาน ติดตามหนุน เสริม
การจัดท าแผน พัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผลร่วมกับกองทุนต าบลในพื้นที่ อ าเภอละ 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง 
อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 44,100 44,100   

อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ   

อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร    

2.1 เวทีชี้แจงเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน และสร้างการรับรู้แนวคิดการส่งเสริมกิกจรรมทางกาย (PA 
Literacy) และวางแผนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย อ าเภอละ 1 ครั้ง (รวม 3 เวที) 
อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 118,020 118,020   

อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  

อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร   

2.2 สนับสนุนให้กองทุนฯ จัดเวทีประชาคมจัดท าแผนกิจกรรมทางกายระดับต าบล (PA) กองทุนละ 1 เวที   
อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 19 กองทุน 80,820 80,820   

อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 21 กองทุน   

อ.ค าเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 14 กองทุน    

2.3 เวทีพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนฯ ด้านการจัดท าแผน พัฒนาโครงการ PA ผ่านระบบบริหารกองทุนต าบล (ผ่าน
หน้าเว็บไซต์) อ าเภอละ 1 เวที (รวม 3 เวที) 
อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 79,200 79,200   

อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ   

อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร    

 



กิจกรรม ประมาณการ 
งบประมาณ 

ยืม จ่าย คงเหลือ 

2.4 เวทีพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนฯ ด้านการติดตามประเมินผลผ่านระบบบริหารกองทุนต าบล (ผ่านหน้าเว็บไซต์)  
อ าเภอละ 1 เวที (รวม 3 เวที) 
อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 79,200 79,200   

อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ   

อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร    

3.1 การติดตามหนุนเสริมการด าเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของกองทุนฯ พร้อมประเมินผลการ
ด าเนินงาน และการคัดเลือกกองทุนที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 70,200 70,200   

อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ   

อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร    

4.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และหาแนวทางการ
ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้เป็นนโยบายสาธารณะในระดับอ าเภอ 
อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 118,020 118,020   

อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ   

อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร    

4.2 เวทีสรุปบทเรียนการด าเนินงานระดับเขต  
ระดับเขต 1 ครั้ง  15,000 15,000   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 900,000 900,000   



ตารางแผนการด าเนินงานและคา่ใช้งบประมาณ  
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน 

1. แผนการสนับสนุนกลไกขับเคลือ่นการด าเนินงาน 
1.1 ลงพื้นที่ท าความเข้าใจกับทีมพี่เลี้ยง 
พชอ.ในระดับอ าเภอ 3 ครั้ง  

เพื่อช้ีแจงโครงการ แผนการ
ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร  แ ล ะ
ประสานขอความร่วมมือ  

กลไกเลขานุการ พชอ. 1. ค่าเดินทางคณะท างาน 1,000 บาท x 3 อ าเภอ   
                                                   เป็นเงิน 3,000 บาท 

2. ค่าอาหารกลางวัน 5 คน x 200 บาท x 3 อ าเภอ  
                                                    เป็นเงิน 3,000 บาท 
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร                    เป็นเงิน   600 บาท 

                                              รวมเป็นเงิน 6,600 
บาท 

วันท่ี 13-15 ตุลาคม 2564 
 

1.2 ประชุมทีมคณะท างานระดับเขตเพื่อ
ออกแบบและวางแผนแนวทางการยกระดับ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการ
พัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนสุขภาพต าบล 
จ านวน 4 ครั้ง (2 เดือน/ครั้ง) 

เพื่อออกแบบและวางแผน
แ น ว ท า ง ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย และการพัฒนา
ศั ก ย ภ า พก ล ไ ก ก อ งทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 

ทีมคณะท า ง านระดับ เขต 
จ านวน 10 คน  

1. ค่าตอบแทนคณะท างาน 10 คน x 500 บาท x 4 ครั้ง  
                                                 เป็นเงิน 20,000 บาท 

2. ค่าเดินทางคณะท างาน 10 คน x 800 บาท x 4 ครั้ง  
                                                  เป็นเงิน 32,000 บาท 
3. ค่าอาหารว่าง 10 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 4 ครั้ง  
                                                   เป็นเงิน  2,400 บาท 
4. ค่าอาหารกลางวัน 10 คน x 80 บาท x 4 ครั้ง  
                                                   เป็นเงิน  3,200 บาท 
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร 10 คน x 30 บาท x 4 ครั้ง  
                                                 เป็นเงิน    1,200 บาท 

                                             รวมเป็นเงิน 58,800 
บาท 

ครั้งท่ี 1 สัปดาห์ที่ 1 เดือน ต.ค. 
2564 
ครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 เดือน ธ.ค. 
2564 
ครั้งท่ี 3 สัปดาห์ที่ 1 เดือน ก.พ. 
2565 
ครั้งท่ี 4 สัปดาห์ที่ 1 เดือน เม.ย. 
2565 

1.3 ประชุมทีมคณะท างาน,พ่ีเลี้ยงระดับ
อ าเภอ/จังหวัดเพื่อออกแบบ และวางแผน

เพื่อออกแบบ และวางแผน
การด าเนินงาน ติดตามหนุน

ทีมคณะท างานระดับอ าเภอ/
จังหวัดๆ ละ 10 คน 

1. ค่าตอบแทนคณะท างาน 10 คน x 500 บาท x 3 ครั้ง  
                                                 เป็นเงิน 15,000 บาท 

ครั้งท่ี 1 อ.เขื่องใน เดือน พ.ย.64 
ครั้งท่ี 2 อ.กันทรลักษ์ เดือน พ.ย.64 



กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน 
การด าเนินงาน ตดิตามหนุนเสริมการจัดท า
แผน พัฒนาโครงการ และการติดตาม
ประเมินผลร่วมกับกองทุนต าบลในพ้ืนท่ี 
อ าเภอละ 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง 

เสริมการจัดท าแผน พัฒนา
โครงการ และการติดตาม
ประเมินผลร่วมกับกองทุน
ต าบลในพื้นที่อ าเภอ  

2. ค่าเดินทางคณะท างาน 10 คน x 800 บาท x 3 ครั้ง  
                                                 เป็นเงิน 24,000 บาท 

3. ค่าอาหารว่าง 10 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 3 ครั้ง  
                                                   เป็นเงิน  1,800 บาท 
4. ค่าอาหารกลางวัน 10 คน x 80 บาท x 3 ครั้ง  
                                                  เป็นเงิน  2,400 บาท 

5. ค่าวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร 10 คน x 30 บาท x 3 ครั้ง  
                                                  เป็นเงิน    900 บาท 

                                            รวมเป็นเงิน 44,100 
บาท 

ครั้งท่ี 3 อ.ค าเขื่อนแก้ว เดือน พ.ย.
64 
 

2. แผนพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนสุขภาพต าบลเพื่อยกระดับคณุภาพโครงการส่งเสริมกจิกรรมทางกาย 
2.1 เวทีช้ีแจงเป้าหมาย แนวทางการ
ด าเนินงาน และสร้างการรับรู้แนวคิดการ
ส่งเสริมกิกจรรมทางกาย (PA Literacy) 
และวางแผนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
อ าเภอละ 1 ครั้ง (รวม 3 เวที) 

1. เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับ PA แก่
คณะกรรมการกองทุน พ่ี
เลี้ยงระดับจังหวัด/อ าเภอ/
ต าบล 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกองทุน พ่ี
เลี้ยงระดับจังหวัด/อ าเภอ/
ต าบล ในการจดัท าแผน/
โครงการ PA  

คณะท างานเขต 10 คน 
พี่เลี้ยงอ าเภอ/จังหวัด 8 คน  
กองทุน อ. เขื่องใน  59 คน 
กองทุน อ.กันทรลักษ์ 63 คน 
กองทุน อ.ค าเขื่อนแก้ว 42 
คน  

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน x 1,000 บาท x 3 อ าเภอ  
                                                   เป็นเงิน 9,000 บาท 

2. ค่าตอบแทนคณะท างาน 10 คน x 500 บาท x 3 อ าเภอ  
                                เป็นเงิน 15,000 บาท 

3. ค่าเดินทางวิทยากร 3 คน x 800 บาท x 3 อ าเภอ  
เป็นเงิน 7,200 บาท 

4. ค่าเดินทางคณะท างาน 10 คน x 800 บาท x 3 อ าเภอ  
เป็นเงิน 24,000 บาท 

5. ค่าเดินทางพี่เลี้ยงพ้ืนท่ี 54 กองทุน x 3 คน x 200 บาท  
เป็นเงิน 32,400 บาท 

6. ค่าอาหารว่าง 65 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 3 อ าเภอ  
เป็นเงิน 11,700 บาท 

ครั้งที่ 1 อ.กันทรลักษ์ 20 ต.ค.64 
ครั้งท่ี 2 อ.ค าเขื่อนแก้ว 26 ต.ค.64 
ครั้งท่ี 3 อ.เขื่องใน    ต.ค. 64 
 



กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน 
7. ค่าอาหารกลางวัน 65 คน x 80 บาท x 3 อ าเภอ  

เป็นเงิน 15,600 บาท 
8. ค่าวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร 54 กองทุน x 30 บาท  

เป็นเงิน 1,620 บาท 
9. ค่าไปรษณีย์ 500 บาท x 3 ครั้ง           เป็นเงิน 1,500 บาท 

              รวมเป็นเงิน 118,020 บาท 
2.2 สนับสนุนให้กองทุนฯ จัดเวทีประชาคม
จัดท าแผนกิจกรรมทางกายระดับต าบล (PA) 
กองทุนละ 1 เวที   

1. เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับ PA แก่ผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
ด าเนินกิจกรรม PA ใน
ต าบล 
2. เพื่อจัดท าแผน/โครงการ 
PA ระดับต าบล 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
ด าเนินกิจกรรม PA ในต าบล  
(54 กองทุน)  

1. ค่าตอบแทนคณะท างาน 5 คน x 500 บาท x 3 อ าเภอ  
เป็นเงิน 7,500 บาท 

2. ค่าเดินทางคณะท างาน 5 คน x 800 บาท x 3 อ าเภอ  
เป็นเงิน 12,000 บาท 

3. ค่าเดินทางพี่เลี้ยงพ้ืนท่ี 54 กองทุน x 200 บาท x 3 คน  
เป็นเงิน 32,400 บาท 

4. ค่าอาหารว่าง 65 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 3 อ าเภอ  
เป็นเงิน 11,700 บาท 

5. ค่าอาหารกลางวัน 65 คน x 80 บาท x 3 อ าเภอ 
เป็นเงิน 15,600 บาท 

6. ค่าวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร 54 กองทุน  x 30 บาท  
เป็นเงิน 1,620 บาท 

              รวมเป็นเงิน 80,820 บาท 

ครั้งท่ี 1 อ.กันทรลักษ์  
ครั้งท่ี 2 อ.ค าเขื่อนแก้ว  
ครั้งท่ี 3 อ.เขื่องใน     
 

2.3 เวทีพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนฯ ด้าน
การจัดท าแผน พัฒนาโครงการ PA ผ่าน
ระบบบรหิารกองทุนต าบล (ผ่านหน้า
เว็บไซต์) อ าเภอละ 1 เวที (รวม 3 เวที) 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไก
กองทุนฯ ด้านการจัดท า
แผน พัฒนาโครงการ PA 
ผ่านระบบบริหารกองทุน

คณะท างานเขต 10 คน 
พี่เลี้ยงอ าเภอ/จังหวัด 8 คน  
กองทุน อ. เขื่องใน  59 คน 
กองทุน อ.กันทรลักษ์ 63 คน 

1. ค่าตอบแทนคณะท างาน 5 คน x 500 บาท x 3 อ าเภอ  
เป็นเงิน 7,500 บาท 

2. ค่าเดินทางคณะท างาน 5 คน x 800 บาท x 3 อ าเภอ  
เป็นเงิน 12,000 บาท 

ครั้งท่ี 1 อ.กันทรลักษ์  
ครั้งท่ี 2 อ.ค าเขื่อนแก้ว  
ครั้งท่ี 3 อ.เขื่องใน     
 



กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน 
ต าบล (ผ่านหน้าเว็บไซต์) กองทุน อ.ค าเขื่อนแก้ว 42 

คน 
3. ค่าเดินทางพี่เลี้ยงพ้ืนท่ี 54 กองทุน x 200 บาท x 3 คน  

เป็นเงิน 32,400 บาท 
4. ค่าอาหารว่าง 65 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 3 อ าเภอ  

เป็นเงิน 11,700 บาท 
5. ค่าอาหารกลางวัน 65 คน x 80 บาท x 3 อ าเภอ 

เป็นเงิน 15,600 บาท 
              รวมเป็นเงิน 79,200 บาท 

2.4 เวทีพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนฯ ด้าน
การติดตามประเมินผลผ่านระบบบริหาร
กองทุนต าบล (ผ่านหน้าเว็บไซต์) อ าเภอละ 
1 เวที (รวม 3 เวที) 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไก
กองทุนฯ ด้านการติดตาม
ประเมินผลผ่านระบบ
บริหารกองทุนต าบล (ผ่าน
หน้าเว็บไซต์) 

คณะท างานเขต 10 คน 
พี่เลี้ยงอ าเภอ/จังหวัด 8 คน  
กองทุน อ. เขื่องใน  59 คน 
กองทุน อ.กันทรลักษ์ 63 คน 
กองทุน อ.ค าเขื่อนแก้ว 42 
คน 

1. ค่าตอบแทนคณะท างาน 5 คน x 500 บาท x 3 อ าเภอ  
เป็นเงิน 7,500 บาท 

2. ค่าเดินทางคณะท างาน 5 คน x 800 บาท x 3 อ าเภอ  
เป็นเงิน 12,000 บาท 

3. ค่าเดินทางพี่เลี้ยงพ้ืนท่ี 54 กองทุน x 200 บาท x 3 คน  
เป็นเงิน 32,400 บาท 

4. ค่าอาหารว่าง 65 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 3 อ าเภอ  
เป็นเงิน 11,700 บาท 

5. ค่าอาหารกลางวัน 65 คน x 80 บาท x 3 อ าเภอ 
เป็นเงิน 15,600 บาท 

              รวมเป็นเงิน 79,200 บาท 

ครั้งท่ี 1 อ.กันทรลักษ์  
ครั้งท่ี 2 อ.ค าเขื่อนแก้ว  
ครั้งท่ี 3 อ.เขื่องใน     
 

3. แผนการตดิตามหนุนเสริมกองทุนฯ เพื่อยกระดับเป็นศูนย์การเรยีนรู้โครงการ PA 
3.1 การตดิตามหนุนเสริมการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของ
กองทุนฯ พร้อมประเมินผลการด าเนินงาน  

1. เพื่อหนุนเสริมการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสรมิ
กิจกรรมทางกายของ
กองทุนฯ  

คณะท างานเขต 10 คน 
พี่เลี้ยงอ าเภอ/จังหวัด 8 คน  
 

1. ค่าตอบแทนคณะท างาน 15 คน x 500 บาท x 3 อ าเภอ  
                                เป็นเงิน 22,500 บาท 

2. ค่าเดินทางคณะท างาน 15 คน x 800 บาท x 3 อ าเภอ  
เป็นเงิน 36,000 บาท 

 



กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน 
3. ค่าอาหารว่าง 20 คน x 30 บาท x 2 มือ้ x 3 อ าเภอ  

เป็นเงิน 3,600 บาท 
4. ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 80 บาท x 3 อ าเภอ  

เป็นเงิน 4,800 บาท 
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร 20 คน  x 30 บาท x 3 อ าเภอ 

เป็นเงิน 1,800 บาท 
6. ค่าไปรษณีย์ 500 บาท x 3 ครั้ง           เป็นเงิน 1,500 บาท 

              รวมเป็นเงิน 70,200 บาท 
3.2 เวทีถอดบทเรียน/ยกระดับศูนย์การ
เรียนรู ้PA 

1. เพื่อสร้างหลักเกณฑ/์
คัดเลือกกองทุนที่จะพัฒนา
เป็นศูนย์การเรียนรู ้
2. เพื่อยกระดับเป็นศูนย์
การเรยีนรู้แผน/โครงการ 
PA  

คณะท างานเขต 10 คน 
พี่เลี้ยงอ าเภอ/จังหวัด 8 คน  
พี่เลี้ยงพ้ืนท่ี 54 กองทุน 
 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน x 1,000 บาท x 3 อ าเภอ  
                                                   เป็นเงิน 9,000 บาท 

2. ค่าตอบแทนคณะท างาน 10 คน x 800 บาท x 3 อ าเภอ  
                                เป็นเงิน 24,000 บาท 

3. ค่าเดินทางวิทยากร 3 คน x 800 บาท x 3 อ าเภอ  
เป็นเงิน 7,200 บาท 

4. ค่าเดินทางคณะท างาน 10 คน x 800 บาท x 3 อ าเภอ  
เป็นเงิน 24,000 บาท 

5. ค่าเดินทางพี่เลี้ยงพ้ืนท่ี 54 กองทุน x 3 คน x 200 บาท  
เป็นเงิน 32,400 บาท 

6. ค่าอาหารว่าง 65 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 3 อ าเภอ  
เป็นเงิน 11,700 บาท 

7. ค่าอาหารกลางวัน 65 คน x 80 บาท x 3 อ าเภอ  
เป็นเงิน 15,600 บาท 

8. ค่าวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร 54 กองทุน x 30 บาท  

 



กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน 
เป็นเงิน 1,620 บาท 

9. ค่าไปรษณีย์ 500 บาท x 3 ครั้ง           เป็นเงิน 1,500 บาท 
              รวมเป็นเงิน 127,020 บาท 

4. แผนการสรุปผลการด าเนินงาน 
4.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อน
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และหา
แนวทางการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อน
การส่งเสริมกจิกรรมทางกายให้เปน็นโยบาย
สาธารณะในระดับอ าเภอและระดบัอ่ืนๆ 

1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การขับเคลื่อนโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย  
2. เพื่อผลักดันให้เกดิการ
ขับเคลื่อนการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายใหเ้ป็น
นโยบายสาธารณะในระดับ
อ าเภอและระดับอื่นๆ 

คณะท างานเขต 10 คน 
พี่เลี้ยงอ าเภอ/จังหวัด 8 คน  
คณะท างานระดับพ้ืนท่ี 54 
กองทุน 
คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน x 1,000 บาท x 3 อ าเภอ  
เป็นเงิน 9,000 บาท 

2. ค่าตอบแทนคณะท างาน 10 คน x 500 บาท x 3 อ าเภอ  
เป็นเงิน 15,000 บาท 

3. ค่าเดินทางวิทยากร 3 คน x 800 บาท x 3 อ าเภอ  
เป็นเงิน 7,200 บาท 

4. ค่าเดินทางคณะท างาน 10 คน x 800 บาท x 3 อ าเภอ  
เป็นเงิน 24,000 บาท 

5. ค่าเดินทางพี่เลี้ยงพื้นที ่54 กองทุน x 3 คน x 200 บาท  
เป็นเงิน 32,400 บาท 

6. ค่าอาหารว่าง 65 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 3 อ าเภอ  
เป็นเงิน 11,700 บาท 

7. ค่าอาหารกลางวัน 65 คน x 80 บาท x 3 อ าเภอ  
เป็นเงิน 15,600 บาท 

8. ค่าวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร 54 กองทุน x 30 บาท  
เป็นเงิน 1,620 บาท 

9. คา่ไปรษณีย์ 500 บาท x 3 ครั้ง           เป็นเงิน 1,500 บาท 
              รวมเป็นเงิน 118,020 บาท 

 

4.2 เวทีสรปุบทเรียนการด าเนินงานระดับ 1. เพื่อสรุปบทเรยีนการ  1. ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน x 1,000 บาท x 3 อ าเภอ   



กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน 
เขต  ด าเนินงานระดับเขต และ

ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานต่อไป 

เป็นเงิน 9,000 บาท 
2. ค่าตอบแทนคณะท างาน 10 คน x 500 บาท x 3 อ าเภอ  

เป็นเงิน 15,000 บาท 
3. ค่าเดินทางวิทยากร 3 คน x 800 บาท x 3 อ าเภอ  

เป็นเงิน 7,200 บาท 
4. ค่าเดินทางคณะท างาน 10 คน x 800 บาท x 3 อ าเภอ  

เป็นเงิน 24,000 บาท 
5. ค่าเดินทางพี่เลี้ยงพ้ืนท่ี 54 กองทุน x 3 คน x 200 บาท  

เป็นเงิน 32,400 บาท 
6. ค่าอาหารว่าง 65 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 3 อ าเภอ  

เป็นเงิน 11,700 บาท 
7. ค่าอาหารกลางวัน 65 คน x 80 บาท x 3 อ าเภอ  

เป็นเงิน 15,600 บาท 
8. ค่าวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร 54 กองทุน x 30 บาท  

เป็นเงิน 1,620 บาท 
9. ค่าไปรษณีย์ 500 บาท x 3 ครั้ง           เป็นเงิน 1,500 บาท 

              รวมเป็นเงิน 118,020 บาท 

รวมงบประมาณ 900,000  

 
 
 
 
 


