
แบบเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย

ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)

สงเสริมการเรียนรู ดวยการเลน บานนาเดิม

 เปนโครงการใหม

 เปนโครงการตอเนื่อง

** โครงการใหม หมายถึง เปนโครงการที่ยังไมเคยไดรับทุนสนับสนุนจาก สสส.
 ** โครงการตอเนื่อง หมายถึง เปนโครงการตอเนื่องจากโครงการที่เคยไดรับทุนจาก สสส.

1. ช่ือองคกร/คณะบุคคล
ชื่อองคกร สมาคมสรางสุขภาคใต

หมายเลขผูเสียภาษ ี
 

ที่ต้ังองคกร  หมูที ่ ตรอก/ซอย  ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย 

โทรศัพท  โทรศัพทเคลื่อนที ่ โทรสาร  อีเมล 

1. ช่ือ-นามสกุลผูรับผิดชอบโครงการ
คํานําหนาชื่อ fff ชื่อ ggg นามสกุล 

เลขที่ประจําตัวประชาชน 13 หลัก    

สถานท่ีทํางาน

ท่ีอยูตามบัตรประชาชน
บานเลขที่  หมูที่  ตรอก/ซอย  ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย 

เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก  เบอรมือถือ  โทรสาร  อีเมล 

ท่ีอยูท่ีจัดสงเอกสาร

รายช่ือผูรวมทําโครงการ/คณะทํางาน (อยางนอย 2 คน)

ผูรวมรับผิดชอบโครงการ คนที่ 1
คํานําหนาชื่อ  ชื่อ  นามสกุล 

เลขที่ประจําตัวประชาชน 13 หลัก    

ท่ีอยูตามบัตรประชาชน
บานเลขที่  หมูที่  ตรอก/ซอย  ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย 

เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก  เบอรมือถือ  โทรสาร  อีเมล 

บทบาทหนาที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้  ตําแหนง  สังกัด 

ผูรวมรับผิดชอบโครงการ คนที่ 2
คํานําหนาชื่อ  ชื่อ  นามสกุล 

เลขที่ประจําตัวประชาชน 13 หลัก    

ท่ีอยูตามบัตรประชาชน
บานเลขที่  หมูที่  ตรอก/ซอย  ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย 

เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก  เบอรมือถือ  โทรสาร  อีเมล 

่ ้

1. ช่ือโครงการ

2. ประเภทโครงการ

3. องคกร/คณะบุคคล ท่ีเสนอโครงการ (กรณีขอทุนในนามองคกร/คณะบุคคล)

4. ผูรับผิดชอบโครงการ
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บทบาทหนาที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้  ตําแหนง  สังกัด 

ผูรวมรับผิดชอบโครงการ คนที่ 3
คํานําหนาชื่อ  ชื่อ  นามสกุล 

เลขที่ประจําตัวประชาชน 13 หลัก    

ท่ีอยูตามบัตรประชาชน
บานเลขที่  หมูที่  ตรอก/ซอย  ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย 

เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก  เบอรมือถือ  โทรสาร  อีเมล 

บทบาทหนาที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้  ตําแหนง  สังกัด 

ผูรวมรับผิดชอบโครงการ คนที่ 4
คํานําหนาชื่อ  ชื่อ  นามสกุล 

เลขที่ประจําตัวประชาชน 13 หลัก    

ท่ีอยูตามบัตรประชาชน
บานเลขที่  หมูที่  ตรอก/ซอย  ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย 

เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก  เบอรมือถือ  โทรสาร  อีเมล 

บทบาทหนาที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้  ตําแหนง  สังกัด 

ผูรวมรับผิดชอบโครงการ คนที่ 5
คํานําหนาชื่อ  ชื่อ  นามสกุล 

เลขที่ประจําตัวประชาชน 13 หลัก    

ท่ีอยูตามบัตรประชาชน
บานเลขที่  หมูที่  ตรอก/ซอย  ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย 

เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก  เบอรมือถือ  โทรสาร  อีเมล 

บทบาทหนาที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้  ตําแหนง  สังกัด 

 1. หนวยงานของรัฐ (หนวยงานราชการ)

 2. สถาบันการศึกษาของรัฐ (รวมถึงสถาบันการศึกษาที่ออกนอกระบบ สถาบันการศึกษาที่จัดตั้งพิเศษ)

 3. หนวยงานสาธารณสุข/โรงพยาบาล (ของรัฐ)

 4. หนวยงานของรัฐที่ไมใชสวนราชการ (เชน องคการมหาชน กองทุน ฯลฯ)

 5. รัฐวิสาหกิจ

 6. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด)

 7. องคกรชุมชน / องคกรชาวบาน / กลุมชาวบานซ่ึงมีการรวมตัวเฉพาะกิจ

 8. คณะบุคคล (ที่ไมใชองคกรชุมชน หรือองคกรชาวบาน)

 9. วัด / อาศรม / องคกรศาสนา

 10. องคกรการกุศล / มูลนิธิไมแสวงกําไร / องคกรพัฒนาเอกชน (NGO)

 11. องคกรวิชาชีพ (เชน สภาวิศวกร สมาคมนักแตงเพลง สมาคมชางภาพผูส่ือขาว สภาการหนังสือพิมพ สภาเทคนิคการแพทย สมาคม
พยาบาล ทันตแพทยสภา แพทยสมาคมแหงประเทศไทย สมาคมกีฬา สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย หอการคาจังหวัด ฯลฯ)

 12. สถาบันการศึกษาเอกชน

5. ประเภทองคกร
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 13. สถานพยาบาลเอกชน / โรงพยาบาลเอกชน

 14. บริษัท / หนวยงานเอกชน

 15. องคกรตางประเทศ

 16. อ่ืน ๆ ระบุ 

เปาหมาย แผนยุทธศาสตรระยะ 10 ป
ความสอดคลองกับทิศทาง เปาหมาย และยุทธศาสตรระยะ 10 ป (2555-2564) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

 1. ลดอัตราการสูบบุหร่ีของคนไทยใน พ.ศ. 2557 ลงรอยละ 10 จาก พ.ศ. 2552

 2. ลดอัตราการด่ืมสุราของคนไทยใน พ.ศ. 2563 ใหนอยกวารอยละ 27

 3. ลดอุบัติการณการติดเชื้อเอดสในหญิงตั้งครรภใน พ.ศ. 2559 ลงสองในสามของที่คาดประมาณไว

 4. เพ่ิมอัตราการบริโภคผักและผลไมอยางเพียงพอตามขอแนะนํา (400 กรัมตอวัน) ไมนอยกวารอยละ 50 ใน พ.ศ. 2557

 5. เพ่ิมการมีกิจกรรมทางกายประจําของคนไทยอายุ 11 ปขึ้นไป ไมนอยกวารอยละ 80 ใน พ.ศ. 2557

 6. ลดความชุกของภาวะนํ้าหนักตัวเกินและโรคอวนในเด็กใหนอยกวารอยละ 10 ใน พ.ศ. 2562

 7. ลดอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนสัดสวนไมเกิน 10 ตอประชากรแสนคน ใน พ.ศ. 2563

 8. เพ่ิมสัดสวนของคนไทยอายุ 15 ปข้ึนไป ที่มีความสุขในการดํารงชีวิต

 9. เพ่ิมสัดสวนของครอบครัวอบอุน

 10. ชุมชนและทองถิ่นเขมแข็ง

 11. อ่ืน ๆ (นอกจาก 10 ขอขางตน) ระบุ 

เปาหมาย แผนหลัก 3 ป ของ สสส. (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

 เปาประสงค 1 สานและเสริมพลังการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และภาคีเครือขายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม เพ่ือใหบรรลุผลในการลดปจจัยเสี่ยงสุขภาพ ดานการควบคุมการบริโภคยาสูบ การควบคุมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและสิ่งเสพติด
การลดอุบัติเหตุจราจรและอุบัติภัย และสรางสุขนิสัยในการออกกําลังกายและการบริโภคอาหารสุขภาพ

 เปาประสงค 2 พัฒนากลไกที่จําเปนสําหรับการลดปจจัยเส่ียงนอกเหนือจากเปาประสงคที่ 1 โดย สสส. ลงทุน แตนอยในสวนที่จําเปนและกอ
ใหเกิดผลกระทบสูง และสรางขีดความสามารถของบุคคล ที่เอื้อตอการมีสุขภาวะ โดยเฉพาะในกลุมเด็ก เยาวชนและกลุมเปาหมายเฉพาะ

 เปาประสงค 3 เพ่ิมขีดความสามารถเชิงสถาบันและสงเสริมบทบาทของชุมชนและองคกรในการพัฒนาสุขภาวะองครวม หรือแกไขปญหา
สําคัญของตน โดยพัฒนากระบวนการตนแบบ และกลไกขยายผลเพื่อมุงพัฒนาสังคมสุขภาวะในระยะยาวอยางยั่งยืน

 เปาประสงค 4 สรางคานิยมและโอกาสการเรียนรูในการสรางเสริมสุขภาวะใหเกิดขึ้นในสังคมไทย สังคมใหความรวมมือกับการรณรงคเพื่อ
บรรลุเปาประสงคอ่ืน ๆ

 เปาประสงค 5 ขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพในการสรางนวัตกรรมเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาวะ

 เปาประสงค 6 เพ่ิมสมรรถนะระบบบริการและระบบสนับสนุนในการสรางเสริมสุขภาวะ และเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการ

ภาพรวมเนื้อหาโครงการ (มาตรา 5)
มาตรา 5 "วัตถุประสงค" การจัดต้ังกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพมี 6 ขอ ดังน้ี (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

 1. สงเสริมและสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัยตามนโยบายสุขภาพแหงชาติ

 2. สรางความตระหนักเร่ืองพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสาร หรือส่ิงอ่ืนที่ทําลายสุขภาพ และสรางความเชื่อในการสราง
เสริมสุขภาพแกประชากรทุกระดับ

6. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตรหลัก
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 3. สนับสนุนการรณรงคใหลดการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสาร หรือสิ่งอื่นที่ทําลายสุขภาพ ตลอดจนใหประชาชนไดรับรูขอกฏหมายที่เกี่ยวของ

 4. ศึกษาวิจัย หรือสนับสนุนใหมีการศึกษา วิจัย ฝกอบรม หรือดําเนินการใหมีการประชุมเกี่ยวกับการสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

 5. พัฒนาความสามารถของชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพโดยชุมชน หรือองคกรเอกชน องคกรสาธารณประโยชน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ

 6. สนับสนุนการรณรงคสรางเสริมสุขภาพผานกิจกรรมตาง ๆ ในลักษณะที่เปนส่ือ เพื่อใหประชาชนสรางเสริมสุขภาพใหแข็งแรง ใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน และลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสาร หรือส่ิงอ่ืนที่ทําลายสุขภาพ

ประเด็นที่เก่ียวของกับโครงการ
เลือกประเด็นหลักของโครงการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

 สุขภาพจิต

 แผนงานกิจกรรมทางกาย (กิจกรรมทางกาย)

 แผนงานบุหร่ี (การบริโภคยาสูบ)

 แผนงานอาหารและโภชนาการ (อาหาร)

 แผนงานเหลา (การบริโภคแอลกอฮอล)

 แผนงานสารเสพติด (สารเสพติด)

 แผนงานอุบัติเหตุ (อุบัติเหตุและสรางเสริมความปลอดภัย)

 เพศสัมพันธ/พฤติกรรมทางเพศ

 สิ่งแวดลอม

 การปองกันโรค

 สุขภาวะครอบครัว

 สุขภาวะสังคม

 การคุมครองผูบริโภค

 ความไมเทาเทียมดานสุขภาพ

 ปจจัยทางสังคมที่กําหนดสุขภาวะ (Social Determinant of Health)

 การพนัน

 แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด (อุบัติภัย)

 สุขภาวะชุมชน

 ชุมชน

 ภูมิปญญาทองถิ่น

 เกษตร

 ระบบสุขภาพ

 สุขภาวะองคกร

 สุขภาวะทางปญญา



 การศึกษา

 สื่อสรางเสริมสุขภาวะ

 อ่ืน ๆ ระบุ 

สถานการณปญหา ขนาด

1. รอยละของเด็กปฐมวัย อายุกอน 5 ป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (วันละอยางนอย 2 ช่ัวโมง ทุกวันใน 1 สัปดาห) 10.00

2. รอยละของครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู (ผัก ผลไม ไขมัน ขาว แปง เนื้อสัตว) บริโภคอยางเพียงพอ 5.00

3. รอยละพ้ืนที่ผลิตอาหาร (ขาว ผัก ผลไม) ตอพ้ืนที่เกษตรทั้งหมด 3.00

บอกจุดมุงหมายในการดําเนินงานโครงการ และส่ิงที่ตองการใหเกิดผลจากการดําเนินงานโครงการ วัตถุประสงคนี้จะตอง เฉพาะเจาะจง วัดได
จริง แสดงโอกาสท่ีจะเกิดผลสําเร็จ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล ในระยะเวลาที่กําหนด
ตัวช้ีวัด ใหระบุความชัดเจนวา เมื่อดําเนินการตามโครงการเสร็จแลว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือบรรลุผลสําเร็จอะไรบางและมากนอยเพียงใด
และควรแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเปนรูปธรรมวัดผลได และระบุตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธที่
สอดคลองกับวัตถุประสงค

วัตถุประสงค / ตัวชี้วัดความสําเร็จ ขนาด เปา
หมาย
1 ป

1. เพ่ิมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กปฐมวัย อายุกอน 5 ป
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ :

รอยละของเด็กปฐมวัย อายุกอน 5 ป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (วันละอยางนอย 2 ช่ัวโมง ทุกวันใน 1 สัปดาห)

10.00 20.00

2. เพ่ือเพ่ิมความรูเก่ียวกับการวิ่งที่ถูกตอง
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ :

ddddd

3.00 4.00

3. เพ่ิมจํานวนครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู (ผัก ผลไม ไขมัน ขาว แปง เนื้อสัตว) บริโภคอยางเพียงพอ 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ :

รอยละของครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู บริโภคอยางเพียงพอ เพิ่มขึ้น

5.00 4.00

4. เพ่ิมพ้ืนท่ีผลิตอาหาร (ขาว ผัก ผลไม)
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ :

รอยละพ้ืนที่ผลิตอาหาร (ขาว ผัก ผลไม) ตอพ้ืนที่เกษตรทั้งหมด

3.00 30.00

5. เพ่ิมครัวเรือนท่ีทําปศุสัตว ประมง
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ :

รอยละครัวเรือนที่ทําปศุสัตว ประมง ตอครัวเรือนทั้งหมด

6.00

ระบุกลุมเปาหมายวาเปนใครบาง จํานวนเทาไร มีวิธีการคัดเลือกกลุมเปาหมายอยางไร หากมีกลุมเปาหมายหลายกลุมควรระบุกลุมเปาหมายหลักและ
เปาหมายรองดวย

กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมาย จํานวน(คน)

กลุมเปาหมายจําแนกตามชวงวัย

ปฐมวัย (0-5 ป) 10

วัยเรียน (6-12 ป) 30

วัยรุน (13-15 ป)

เยาวชน (15-20 ป)

7. ความเปนมา/ หลักการและเหตุผล/ ความสําคัญของปญหา

8. วัตถุประสงค/ตัวช้ีวัด

9. กลุมเปาหมายที่คาดวาจะไดรับผลประโยชนและพ้ืนที่ดําเนินงาน

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


กลุมเปาหมาย จํานวน(คน)

วัยทํางาน

ผูสูงอายุ (60 ปข้ึนไป)

กลุมเปาหมายจําแนกกลุมเฉพาะ

ผูพิการ

ผูหญิง

มุสลิม

พระภิกษุ

ชาติพันธุ

ผูตองขัง

หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ)

กลุมดอยโอกาส (คนไรบาน, เด็กเรรอน, เด็กกําพรา, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ)

แรงงานขามชาติ

อ่ืน ๆ

พ้ืนท่ีดําเนินการ (Setting)

 บาน

 โรงเรียน

 ที่ทํางาน

 ชุมชน

ลักษณะโครงการ

 กิจวัตรประจําวัน

 การเดินทาง : เดิน , จักรยาน

 การละเลน - กีฬา - ออกกําลังกาย

พ้ืนท่ีดําเนินงาน
จังหวัด อําเภอ ตําบล ลักษณะพื้นที่

ภาคกลาง

พะเยา ดอกคําใต บานถํ้า ชนบท

แนวทาง วิธีการสําคัญ
10. แนวทาง/วิธีการสําคัญ

http://localhost/hsmi/pathailand.com/project/develop/area/178/delete/87
http://localhost/hsmi/pathailand.com/project/develop/area/178/delete/89
javascript:void(0)


แนวทาง วิธีการสําคัญ

1. การสรางความรู ความเขาใจ จัดการความรูและนวัตกรรม และ
การสื่อสาร

1. สรางการสื่อสารในชองทางตาง ๆ ที่หลากหลายรูปแบบ ที่สอดคลองกับ
วัยและวิถีการทํางานของกลุมอาชีพตาง ๆเพ่ือสรางความรู ความเขาใจ และ
รณรงคเรื่องกิจกรรมทางกาย และการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของคนใน
ชุมชน เชน การจัดนิทรรศการ เสียงตามสายในโรงเรียน ชุมชน โบสถ
มัสยิด 

 2. ผลิตส่ือ สื่อเอกสาร หนังสั้น คลิปสั้น เพ่ือการเรียนรู เชิญชวนใหคนมี
กิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งดานกิจกรรมทางกาย เพ่ือใหสถาน
ศึกษา หนวยงาน องคกร นําไปใชในระดับครัวเรือน ชุมชน ศูนยเด็กเล็ก
สถานที่ทํางาน

 3. สรางรูปแบบ นวัตกรรม คูมือ และสื่อการเรียนรูเพ่ือการเรียนรูและการ
เลนอยางสรางสรรค (Active learning active play) ในศูนยเด็กเล็ก โรงเรียน

 4. พัฒนาหลักสูตรในพื้นที่ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่สอดแทรกเนื้อหา
วิธีการสอนที่เนนการมีกิจกรรมทางกาย เชน เกษตรในโรงเรียน กิจกรรม
ปลูกปา เดินสํารวจสมุนไพร กีฬาและการละเลนไทย

2. การพัฒนาขีดความ สามารถเครือขาย 1. พัฒนาแกนนํานักเรียน แกนนําในสถานประกอบการ/ องคกร แกนนําใน
ศาสนสถาน เพื่อถายทอดและเปนผูนําเรื่องกิจกรรมทางกาย การลด
พฤติกรรมเนือยนิ่ง

 2. พัฒนาครูสุขศึกษา/พละ/อนามัย เร่ืองกิจกรรมทางกายที่ไมไดเนนการ
ออกกําลังกายเพียงอยางเดียว แตตองครอบคลุมการเคล่ือนไหวหรือ
ออกแรงในการเดินทางมาโรงเรียน ในการจัดการเรียนรูแบบกระฉับกระเฉง
(Active-play Active-learning)สําหรับนักเรียนและเคล่ือนไหวหรือออกแรง
ในการทํางาน การสอนของบุคลากรในโรงเรียน

 3. พัฒนาเครือขายผูสูงอายุ เครือขายจิตอาสาอื่น ๆ ใหมีความรู ความเขาใจ
ในการเปนวิทยากรถายทอดความรูเร่ืองกิจกรรมทางกาย ใหศูนยเด็กเล็ก
และโรงเรียนไดรูจักการละเลนไทย และภูมิปญญาทองถิ่น เชน เลนวาว
มโนราห เพลงฉอย เพลงเรือ เซ้ิง 

 4. สรางเครือขาย องคกร หนวยงานตนแบบใหมีความสามารถในการขับ
เคลื่อนงานกิจกรรมทางกาย

 5. พัฒนาศักยภาพชมรม เครือขายผูปกครองชมรมกีฬาในชุมชน ใหมีความ
รู ความเขาใจเรื่องกิจกรรมทางกาย เพ่ือถายทอดตอ



แนวทาง วิธีการสําคัญ

3. การสรางพ้ืนที่สุขภาวะทั้งพ้ืนที่ที่เปนบาน โรงเรียน สถานที่
ทํางาน ศาสนสถาน พ้ืนที่สาธารณะ และชุมชน

1. จัดกิจกรรมที่เอื้อใหพอ-แม ลูก และผูสูงวัยไดทํากิจกรรมรวมกัน เชน
เดินปนสํารวจแหลงวัฒนาธรรม แหลงสมุนไพร

 2. จัดกิจกรรมสงเสริมการเคลื่อนไหวใหกับคนในชุมชน ศูนยเด็กเล็ก
โรงเรียนกลุมผูสูงอายุ โดยใชการละเลนไทย เชน ตี่จับ/ กระโดดเชือก/
มวยไทย; และกีฬาไทย เชน การเซิ้ง ร็องแง็ง รํามวยไทย ตะกรอลอดหวง

 3. รวมกันพัฒนาศูนยเด็กเล็ก โรงเรียน ใหมีสิ่งจูงใจในการมีกิจกรรมทาง
กาย เชน การจัดแตงขั้นบันไดดวยภาพและเสียง 

 4. สงเสริมการปรับวิธีการสอนในสถานศึกษาใหเนนมีกิจกรรมทางกาย
แทนการบรรยาย ใหการบานการมีกิจกรรมทางกาย การสะสมแตมการมี
กิจกรรมทางกาย จํานวนการเดินรอบสนาม และเนื้อหาวิชาสุขศึกษา พละ
ศึกษาครอบคลุมการเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจําวัน การเกษตรในโรงเรียน

 5. จัดกิจกรรมบูรณาการกิจกรรมทางกายควบคูกับการเกษตร การจัดการ
เศรษฐกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เชน ปลูกพืชผักสวน
ครัว กิจกรรมปลูกปา กิจกรรมการจัดการขยะ การลงแขกทําเกษตรแปลง
รวม การปนจักรยานสํารวจแหลงวัฒนธรรม ทองเที่ยวในชุมชน กิจกรรม
จิตอาสาอื่น ๆ 

 6. มีกิจกรรมทางกายสําหรับกลุมเฉพาะอาชีพเฉพาะ เชน ทอผา พนักงาน
ในสํานักงาน 

 7. ชุมชนรวมกันจัดสภาพแวดลอมในชุมชนใหสะอาด ปลอดภัยกับการมี
กิจกรรมทางกายในชีวิตประจําวัน เชน ทําความสะอาดเสนทางสัญจรใน
ชุมชนใหสะอาด ไมมีส่ิงกีดขวางสําหรับการเดินปนจักรยาน;การลงแรง
รวมกันทําความสะอาด เก็บกิ่งไม สิ่งกีดขวางในพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือใชเปน
พื้นที่ในการพักผอน วิ่งเลน หรือออกกําลังกายอื่น ๆ

 8. มีกิจกรรมตาง ๆ ในสวนสาธารณะ เชน ดนตรีในสวน 
 9. พัฒนาตนแบบสถานที่ทํางานที่จัดใหมีการเคล่ือนไหวระหวางทํางาน จัด

อาหารสําหรับประชุมที่เอื้อตอสุขภาพ 
 10. สรางพื้นที่ตนแบบความรวมมือของรัฐ ทองถิ่น องคกรธุรกิจ ในการ

สนับสนุนการใชพื้นที่เพื่อการมีกิจกรรมทางกายของประชาชน
 11. การสรางพื้นที่ตนแบบการเรียนรูประวัติศาสตร มรดกวัฒนธรรม

สถานที่ทองเที่ยวในพื้นที่ เพื่อการมีกิจกรรมทางกาย
 12. ประกวดบานกระฉับกระเฉง ครอบครัว สถานท่ีทํางาน ชุมชน ที่มีการ

สงเสริมกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง รวมท้ังการรับประทานผัก
และผลไมอยางนอยวันละ 400 กรัม

4. การขับเคลื่อนกระบวน การนโยบายสาธารณะในพื้นที่เพื่อเพิ่ม
การมีกิจกรรมทางกาย

1. ผลักดันนโยบายศูนยเด็กเล็ก โรงเรียนจัดรูปแบบกิจกรรมทางกายควบคู
กับกิจกรรมดานอาหารและโภชนาการ

 3. ผลักดันนโยบายการปรับปรุงสภาพแวดลอมของสถานศึกษา สถาน
ประกอบการที่เอื้อตอการสรางแรงจูงใจ ความปลอดภัยในการมีกิจกรรม
ทางกาย

 3. รวมสรางนโยบายของหนวยงาน สถานประกอบการ ในการจัดสรรเวลา
สถานที่ และสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายของพนักงาน

 4. รวมสรางขอตกลงชุมชนในการใชพ้ืนที่สาธารณะ การใชเสนทางสัญจร
(เดิน/จักรยาน) ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน

 5. ผลักดันนโยบายสนับสนุนผูสูงอายุเปนจิตอาสาเปนวิทยากรในสถาน
ศึกษาตาง ๆ

 6. สนับสนุนขอตกลงของชุมชนในการกําหนดใหมีการสงเสริมการมี
กิจกรรมทางกายควบคูกับการสงเสริมกีฬาของเยาวชนในพ้ืนที่

5. การสรางกลไกความรวมมือขององคกร หนวยงาน เครือ ขายผูมี
สวนไดสวนเสีย เพ่ือการเพ่ิมกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน

1. พัฒนาความรวมมือในการใชสนามในสถานท่ีราชการ หรือเอกชนหลัง
เลิกงานเพื่อนันทนาการและออกกําลังกายสําหรับประชาชน

 2. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น/
พื้นที่ใหมีความรู ความเขาใจเรื่องกิจกรรมทางกาย

 3. สรางความรวมมือกับองคกร หนวยงานในการสนับสนุนสิ่งอํานวยความ
สะดวก เชน แสงสวางในการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชนยามคํ่าคืน

 4. รวมมือกับหนวยงานสาธารณสุข พม. ศธ.ในการสนับสนุนการมี
กิจกรรมทางกายของคนในชุมชน
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6. การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการจัดการระบบอาหารการเพิ่ม
แหลงผลิตอาหารสุขภาพ การมีอาหารคุณภาพ ปลอดภัย และ
การใชประโยชน

1.ชุมชนปลูกพืชผักรั้วกินได สวนผักในเมือง เพ่ือแกปญหาอาหาร
โภชนาการและอาหารปลอดภัย

 2.จัดทําเกษตรในโรงเรียนเพื่อแกปญหาการขาดอาหาร : การปลูกผัก นาขาว
การเลี้ยงไกไข เลี้ยงปลา 

 3.สงเสริมการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรียมาใชใน
ระบบอาหารของครัวเรือน ชุมชน 
4.การใชเมนูอาหารที่เหมาะสมกับทุกชวงวัยในศูนยเด็กเล็ก โรงเรียน และ
ชุมชน

 5.การปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารในโรงครัว โรงเรียน/ศูนยเด็กเล็ก/ราน
อาหาร/แผงลอยจําหนายอาหารในพ้ืนที่

 6.การพัฒนาตลาดอาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ (ตลาดปลอดภัย/ตลาด
สีเขียว/ตลาดอินทรีย/ตลาดนาซ้ือ ฯลฯ ของชุมชน)

 7.การสงเสริมการบริโภคโดยใชเมนูอาหารพ้ืนบาน เมนูอาหารเปนยา เมนูชู
สุขภาพ ผักสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เพื่อการสงเสริมและปองกันโรค

7. การพัฒนาทักษะสวนบุคคล 1. การพัฒนาศักยภาพของคนใน
ชุมชน ใหมีความรู ทักษะ ความสามารถในการจัดการอาหารใน
ชุมชน 2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคตามกลุมวัย (วัย
เด็ก/วัยเรียน.วันทํางาน/วัยสูงอายุ)3.สงเสริมการรวมกลุมและ
พัฒนาแหลงเรียนรู

1.การพัฒนาศักยภาพครู ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก ดานอาหารในโรงเรียนและ
ชุมชน เชนการอบรมโปรแกรม Menu Thai School Lunch

 2.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในกลุมเปาหมายที่มีปญหาเชน เด็ก/
ผูปวยโรคเรื้อรัง/ผูสูงอายุ ฯลฯ เชน การสงเสริมการบริโภค ผัก ผลไม

 3.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในครัวเรือน /โรงเรียน/ศูนยเด็กเล็ก
และชุมชน เชน ลด หวาน มัน เค็ม ลดการบริโภคนํ้าหวานนํ้าอัดลม 

 4.การฝกทักษะการปรุง การใชตํารับอาหารพ้ืนบานท่ีเปนยา อาหารเพื่อการ
สงเสริมสุขภาพ

 5.มีการพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ
 6.พัฒนาศักยภาพแกนนําแหลงเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ อยางตอเนื่อง

 7.การสรางบุคคล ครัวเรือน ตนแบบ (Role model)
 8.บูรณาการเรื่องความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย เขากับการเรียนใน

โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน เพ่ือแกปญหาโภชนาการในชุมชน
 9.สงเสริมใหแกนนําแหลงเรียนรู ถายทอดภูมิปญญาดานอาหารแกคนรุน

หลัง

8. การปรับระบบ กลไก 1.การพัฒนาระบบเฝาระวังเรื่องการจัดการ
อาหารในชุมชน 2.การพัฒนาระบบคุมครองผูบริโภคดานอาหาร
3.การจัดตั้งชมรม กลุม เครือขายตางๆ ในชุมชนเพื่อการจัดการ
อาหาร

1. การพัฒนาระบบการจัดการขอมูลภาวะโภชนาการในศูนยเด็กเล็กและใน
โรงเรียน

 2. การใชโปรแกรม Menu Thai School Lunch เพ่ือจัดการอาหารในศูนยเด็ก
เล็กและโรงเรียน

 3. การติดตามภาวะโภชนาการของคนในชุมชน โดยเฉพาะ กลุมเด็กและผู
สูงอายุ

 4. การสนับสนุนชมรม กลุม เครือขายตางๆ ในชุมชนเพ่ือการจัดการอาหาร
เชน กลุมเกษตรกรปลอดสารพิษ.เกษตรอินทรีย กลุมแมบาน กลุมเคร่ือง
แกง กลุมสัจจะออมทรัพย ฯลฯ

9. การเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน 1. พัฒนาแกนนําและผูที่เกี่ยวของ ใหสามารถเก็บขอมูล การจัดทําขอมูล
วิเคราะหขอมูล จัดเวทีคืนขอมูล 

 2. การทําแผนชุมชน การทําแผนทองถิ่น การจัดทําโครงการหรือกิจกรรม
รวมกับชุมชน

 3. สนับสนุนใหชุมชนที่สวนรวมในการทํากิจกรรมเพื่อการมีและเขาถึง
อาหาร ทําใหมีอาหารปลอดภัยบริโภค และบริโภคที่ถูกตอง มีโภชนาการที่
สมวัย
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10. การพัฒนานโยบายสาธารณะดานอาหารในชุมชน 1. เกิด
ธรรมนูญสุขภาพ 2. เกิดกติกาหรือขอตกลงรวม 3. เกิดมาตรการ
ของชุมชนและทองถิ่น

1. การไมขายเครื่องดื่มนํ้าหวาน ขนมขบเคี้ยวในบริเวณ ใกลหรือในศูนยเด็ก
เล็กและโรงเรียน 

 2. นโยบายชุมชนปลอดนํ้าอัดลม เหลา สุรา ในงานเล้ียง งานบุญ งาน
ประเพณี

 3. ขอตกลงชุมชนใหคนในชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษไวรับประทานเองใน
ครัวเรือน

 4. การกําหนดมาตรการ ขอตกลงรวม กฏ กติกาของชุมชน ในการลดการใช
สารเคมีในภาคเกษตร

 5. การกําหนดมาตรการ ขอตกลงรวม กฏ กติกาของชุมชน ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เปนแหลงอาหารของชุมชน

 6. นโยบายการนําอาหารสุขภาพไปถวายพระ (ปนโตเพื่อสุขภาพ)

11. เพ่ือสกัดก้ันนักสูบรายใหมในชุมชน โดยการ: - คัดกรองและ
ปรับพฤติกรรม - พัฒนาศักยภาพแกนนํา - จัดตั้งเครือขายเฝา
ระวังในชุมชน

1. ระบุกลุมเปาหมายที่อาจกลายเปนผูสูบรายใหมของชุมชน เชน เด็ก
เยาวชน และสตรี ฯลฯ พรอมทั้งกําหนดพ้ืนที่ดําเนินงาน เชน บาน ชุมชน
โรงเรียน

 2. จัดตั้งทีมปฏิบัติการชุมชน เพื่อสํารวจ และคนหากลุมเสี่ยงหรือพ้ืนที่
เส่ียงตอการม่ัวสุมของเด็กและเยาวชนในชุมชน หรือ เสี่ยงที่จะเขาถึง
ผลิตภัณฑยาสูบไดโดยงาย

 3. จัดทีมอาสาสมัครเพื่อการคัดกรอง (กลุมเสี่ยง กลุมสูบ) และการบําบัด
อยางยอในชุมชน

 4. พัฒนาแกนนํา และเครือขายปองกันระดับเยาวชน ในการเฝาระวัง
ปองกันควบคุมยาสูบ

 5. การจัดกิจกรรมสงเสริมการสรางสมรรถนะแหงตน/ทักษะชีวิตในการ
หลีกเลี่ยงส่ิงยั่วยุ /ทักษะการจัดการความเครียดและการมีปฏิสัมพันธกับผู
อื่น

 6. การจัดกิจกรรมสงเสริมการเห็นคุณคาแหงตน/การใชเวลาวาง/การสราง
ประโยชนใหกับชุมชน

 7. สงเสริมบทบาทของสถานศึกษาของชุมชน เชน โรงเรียน วิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยใหมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเร่ืองการควบคุม
ยาสูบและการเลิกยาสูบ และสนับสนุนใหมีโครงการสรางผูนํานักศึกษาใน
ดานการควบคุมยาสูบ
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12. เพ่ือสงเสริมกลไกในการลดการเขาถึงยาสูบ 1. วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียตอการกลไกในการลดการเขาถึงยาสูบ เชน
รานคาชุมชน ผูปกครอง โรงเรียน และตัวแทนชุมชนท่ีจะรวมมือกัน
ควบคุมยาสูบในชุมชน

 2. สงเสริมรานคาชุมชนใหมีการจดทะเบียนและปฏิบัติตามพ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ คือ

  
- กําหนดหามขายหรือใหผลิตภัณฑยาสูบแกบุคคลที่มีอายุตํ่ากวา 20 ป 

 - หามใหบุคคลที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป เปนผูขายผลิตภัณฑยาสูบ 
 - หามขายผลิตภัณฑยาสูบใน 4 กลุมสถานท่ี ไดแก 

  
(1) วัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 

 (2) สถานพยาบาลและรานขายยา 
 (3) สถานศึกษาทุกระดับ 

 (4) สวนสาธารณะ สวนสัตว และสวนสนุก
  

- กําหนดหามโฆษณาส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑยาสูบในทุกรูปแบบ อาทิ
พริตตี้สงเสริมการขายในงานคอนเสิรต

 - หามผูประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑยาสูบทํากิจกรรมซีเอสอาร อุปถัมภ
สนับสนุนบุคคล หรือองคกร ที่เปนการสรางภาพลักษณของผลิตภัณฑ
ยาสูบ 

 - หามตั้งวางโชวผลิตภัณฑยาสูบหรือซองยาสูบ ณ จุดขายปลีกที่ทําใหผู
บริโภคหรือประชาชนมองเห็น 

 - หามแบงซองขายยาสูบเปนรายมวน 
 - ใหเพิ่มโทษผูฝาฝนสูบยาสูบในเขตปลอดยาสูบเปนปรับไมเกิน 5,000 บาท

- กําหนดหนาที่ใหเจาของสถานที่สาธารณะที่เปนเขตปลอดยาสูบ มีหนาที่
ตองประชาสัมพันธ แจงเตือน ดูแลใหไมมีการฝาฝนสูบยาสูบในเขตปลอด
ยาสูบ หากฝาฝนไมดําเนินการ เจาของสถานท่ีมีโทษปรับไมเกิน 3,000 บาท

13. เพ่ือจัดบริการชวยเลิกหรือสงเสริมการเลิกยาสูบอยางเปนระบบ
เชน - กิจกรรมชวยเลิกเชิงรุก - คลินิกเคลื่อนที่ - คลินิกชุมชน -
และการติดตามอยางตอเนื่องโดยระบุกลุมเปาหมายใหชัดเจน
เชน - ในกลุมสูบ - กลุมตองการเลิกสูบ - และกลุมที่พยายามเลิก
และยังเลิกไมสําเร็จ

1. การคนหาและทําฐานขอมูลของผูสูบในชุมชน ผูสูบที่ตองการเลิก หรือ
พยายามเลิกแลวไมสําเร็จ

 2. การดําเนินงานเชิงรุก เชน การจัดตั้งหนวยบริการชวยเลิกตระเวนบริการ
ในชุมชน และการคนหาผูสูบที่ตองการเลิกและการใหบริการชวยเลิกยาสูบ
ในชุมชน

 3. การพัฒนาบุคลากรในชุมชนมาเปนเครือขายชวยเลิกยาสูบ หรือ การให
คําปรึกษา เชน บุคลากรสาธารณสุข อสม. ครู ฯลฯ

 4. การพัฒนาศักยภาพทีมผูรับผิดชอบงานดานการติดตามเยี่ยมเยียน ตอผูมา
รับบริการเลิกยาสูบใหสามารถเลิกไดสําเร็จ

 5. การพัฒนากลุมเพื่อนชวยเพื่อนเลิกยาสูบในชุมชน
 6. การจัดบริการสงตอผูสูบที่ไมสามารถบําบัดไดในชุมชนไปยังหนวย

บริการสุขภาพในพื้นที่
 7. การจัดกิจกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน การหลีกเลี่ยงการ

ทดลองสูบยาสูบ และการลดและเลิก การสูบยาสูบ และไมควรสูบยาสูบใน
ที่สาธารณะ

 8. การกําหนดระยะเวลาในการติดตามความกาวหนาในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมใหชัดเจน เชน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือ
ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสถานะของผูสูบ เชน ยังสูบอยู ลดปริมาณการ
สูบลง หรือ สามารถเลิกสูบไดแลว เปนตน

 9. กําหนดวิธีการติดตามความกาวหนาในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให
ชัดเจน เชน เยี่ยมบาน โทรศัพท การสงขอความทางไลน หรือ เฟสบุค รวม
ทั้ง การใชบริการผานอสม.เปนตน
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14. เพ่ือพัฒนาทางเลือกในการชวยเลิกยาสูบตามบริบทชุมชน (ระบุ
วิธีชวยเลิกและกลุมเปาหมาย)- การเพ่ิมจํานวนผูเลิกสูบ- การลด
จํานวนผูกลับมาสูบซํ้า- การลดปริมาณการสูบสําหรับผูที่สูบอยู

1. การรวมกลุมของผูรู ปราชญชุมชน ในการพัฒนาทางเลือกเพ่ือชวยเลิก
ยาสูบแบบอ่ืนๆ ที่สอดคลองกับบริบทชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น

 2. สนับสนุนการสรางกลุมอาชีพเสริมรายไดครัวเรือนในการผลิตและ
จําหนายผลิตภัณฑชวยเลิกยาสูบในชุมชน

 3. สงเสริมการแพทยแผนไทยใหมีบทบาทในการเลิกสูบยาสูบ เชน 
 - การใชสมุนไพรหญาดอกขาว ทีถูกบรรจุในบัญชียาหลักแหงชาติป 2555

โดยมีฤทธิ์ทําใหลิ้นฝาดและไมอยากสูบยาสูบ
 - การนวดกดจุดสะทอนเทา เนนกดที่ตําแหนงจุดสะทอนไปยังสวนของ

สมองเพื่อกระตุนใหหลั่งสารเคมีออกมา ทําใหรางกายอยากสูบยาสูบลด
นอยลงซ่ึงเปนการชวยเลิกยาสูบโดยไมใชยา

15. เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายโดยการสรางและ
พัฒนามาตรการควบคุมยาสูบในระดับชุมชน สําหรับควบคุม
การสูบและการจําหนาย

1. กําหนดนโยบายการจัดสภาพแวดลอมที่ปลอดการสูบยาสูบในชุมชน
เชน วัด มัสยิด สถานที่สาธารณะ

 2. มีคณะกรรมการชุมชน ที่ทําหนาที่กําหนดกฎ กติกา และมาตรการ
ควบคุมยาสูบในชุมชน

 3. การประกาศและการบังคับใช กฎ กติกา และมาตรการควบคุมยาสูบใน
ชุมชน ที่มีเงื่อนไขจากการไดประโยชนจากการปฏิบัติตามกฎ และ เสีย
ประโยชนจากการไมปฏิบัติตาม (การใหคุณใหโทษทางสังคม)

 4. การสอดแทรกเรื่องยาสูบในทุกกิจกรรมของชุมชน เชน การบรรยายทาง
ศาสนา ธรรมเทศนา หรือ การอานคุตบะหในการละหมาดวันศุกร

 5. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมยาสูบของชุมชน

16. เพ่ือคุมครองสุขภาพผูไมสูบยาสูบโดยลดการสัมผัสควันยาสูบมือ
สอง โดยการสรางสิ่งแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ
การไมสูบในชุมชน - การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เชน มีนโย
บายหามสูบยาสูบในอาคาร สถานที่ทํางาน และยานพาหนะ
สาธารณะ - การเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคม เพื่

1. การประกาศนโยบายขยายเขตปลอดยาสูบในชุมชนเพ่ือสรางสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการไมสูบยาสูบในทุกสถานที่ที่มีผูคน
ชุมนุมกัน เชน 

 - ตลาดนัดถนนคนเดินปลอดยาสูบ และ รานอาหารท่ีมีเครื่องปรับอากาศ
 - งานบุญงานประเพณีปลอดยาสูบ 

 - นโยบายครัวเรือนปลอดควันยาสูบ (smoke free home)
 - การปรับปรุงสภาพแวดลอมของที่ทํางานใหปราศจากการสูบยาสูบใน

อาคาร
 2. กําหนดใหสถานที่สาธารณะที่ประกาศงดสูบยาสูบตามกฎหมายจะตอง

ปลอดการสูบยาสูบ 100% โดยการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดยาสูบ และ
แสดงอัตราโทษกรณีที่มีการละเมิด ไดแก

  
2.1 สถานบริการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพทุกประเภท

 - คลินิก โรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถาน
พยาบาล

 - คลินิก โรงพยาบาลสัตว รวมถึงสถานพยาบาลสัตว
 - สถานีอนามัย สถานบริการสุขภาพทุกประเภท

 - รานขายยา
 - สถานประกอบกิจการนวดแผนไทย หรือแผนโบราณ

 - สถานที่ใหบริการอบความรอน อบไอนํ้า อบสมุนไพร
 - สถานประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพ่ือสุขภาพหรือกิจการ

นวดเพื่อความงาม
  

2.2 สถานศึกษา
 - สถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน

 - โรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาระดับที่ตํ่ากวาอุดมศึกษา
 - สถานกวดวิชา สถานที่สอนกีฬา ดนตรี ขับรอง การแสดง ศิลปะปองกัน

ตัว ศิลปะ ภาษาและอ่ืนๆ ศิลปะ ภาษาและอื่นๆ
 - สถานฝกอบรมอาชีพ

 - อุทยานการเรียนรู ศูนยการเรียนรู หรือศูนยการเรียนรูชุมชน
 - หอศิลป พิพิธภัณฑสถาน หรือสถานท่ีจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม

  
2.3 สถานที่สาธารณะที่ใชประโยชนรวมกัน

 - อัฒจันทรหรือสถานที่ดูกีฬาทุกประเภท
 - สถานที่ออกกําลังกาย ซอมกีฬา เลนกีฬา หรือสนามแขงขันกีฬาทุก
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ประเภท ทั้งในรมและกลางแจง

 - สระวายนํ้า
  

2.4 รานคา สถานบริการ และสถานบันเทิง
 - โรงมหรสพ โรงละคร โรงภาพยนตร

 - สถานที่จัดเลี้ยงทั้งหมด
 - สถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ 

 - สถานที่ใหบริการคาราโอเกะหรือสถานบันเทิงอื่นๆ
 - สถานที่บริการคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต หรือเกมส
 - สถานที่จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารและเครื่องดื่มท่ีมีระบบปรับ

อากาศ
 - อาคารรานคาประเภทหางสรรพสินคา ศูนยการคา

 - สถานที่จําหนาย แสดง จัดนิทรรศการสินคาหรือบริการ
  

2.5 บริเวณโถงพักคอย และบริเวณทางเดินทั้งหมดภายในอาคาร
 - โรงแรม รีสอรท หรือสถานที่พักตากอากาศ

 - หองเชา หอพัก อพารทเมนต คอรท หรือสถานท่ีที่ใหบริการในลักษณะ
เดียวกัน

 - อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม
  

2.6 สถานบริการทั่วไป
 - อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการจัดประชุม อบรม สัมมนาหรือ สันทนาการ

 - รานตัดผม สถานเสริมความงาม รานตัดเสื้อผา
 - ธนาคารหรือสถาบันการเงิน

  
2.7 สถานที่สาธารณะทั่วไป

 - หองสมุด
 - สุขา

 - ตูโทรศัพทสาธารณะ หรือบริเวณที่ใหบริการโทรศัพทสาธารณะ
 - ลิฟตโดยสาร

 - สวนสาธารณะ สวนสัตว สวนสนุก
 - สนามเด็กเลน

 - ตลาด
  

2.8 ยานพาหนะสาธารณะ ในขณะใหบริการไมวาจะมีผูโดยสารหรือไม
ก็ตาม

 - รถโดยสารประจําทาง
 - รถแท็กซ่ี

 - รถไฟ รถราง
 - รถตูโดยสาร
 - รถรับสงนักเรียนหรือนิสิตนักศึกษาทุกประเภท

 - ยานพาหนะโดยสารที่ใชในภารกิจที่เปนลักษณะสวนกลางของสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ รวมทั้งของเอกชน

 - กระเชาโดยสาร/เรือโดยสาร/เครื่องบิน
 - ยานพาหนะโดยสารอ่ืนๆ ทั้งประเภทประจําทางและไมประจําทา

 - สถานีขนสงสาธารณะ และที่พักผูโดยสาร 
 - ปายรถโดยสารประจําทาง และบริเวณที่ใชรอกอนหรือหลังการใชบริการ

ยานพาหนะโดยสารทุกประเภท
  

2.9 ศาสนสถาน /สถานปฏิบัติธรรมในศาสนาและนิกายตางๆ
 เชน วัด มัสยิด โบสถ เปนตน

 3. การประเมินติดตามผล และกําหนดมาตรการใหคุณใหโทษแกผูท่ีปฏิบัติ
ตาม หรือตอผูที่ละเมิดฝาฝน
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17. เพ่ือพัฒนารูปแบบการสื่อสารขอมูลยาสูบในชุมชน - เนนการต่ืน
รูของชุมชนใหรูเทาทันพิษภัยยาสูบและกลยุทธอุตสาหกรรม
ยาสูบ (ระบุ รูปแบบการสรางกระแส/พัฒนารูปแบบการสื่อสาร/
ชุดทดลองอันตรายจากยาสูบ ฯลฯ)

1. กิจกรรมการสรางกระแสรณรงคตามชองทางตางๆ เชน เสียงตามสาย
รายการวิทยุชุมชน

 2. พัฒนารูปแบบการสื่อสารใหมๆ ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย รวมกับ
การรณรงคทางสังคมใหเกิดการเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยนคานิยมการไมสูบ
ยาสูบ

 3. การสรางสื่อเชิงประจักษ เชน ชุดทดลอง/อุปกรณสาธิตอันตรายจาก
ยาสูบ

 4. การพัฒนาฐานขอมูลดานยาสูบและสุขภาพของชุมชน เชน สถิติการ
ปวย-การตายของประชากรในชุมชน สถิติอุบัติการณความชุกโรคไมติดตอ
และพิการ และจัดใหมีการสะทอนขอมูลเหลานี้สูชุมชน เพ่ือรวมกัน
ควบคุมแกไขปญหา

 5. สงเสริมการผลิตส่ือหรือการละเลนในชุมชน เชน หนังตะลุง มโนราห ที่
เนนการใหความรู การช้ีแนะ (Advocate) ของพิษภัยยาสูบตอสาธารณชน
อยางตอเนื่อง

18. เพ่ือเพิ่มผูขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบในระดับพื้นที่ 1. สนับสนุนใหมีการรวมกลุมของชาวบานทองถิ่น ในระดับตําบล หมูบาน
เชน ในรูปของกลุมออมทรัพย กลุมแมบาน กลุมผูไมสูบยาสูบ ชมรมผูสูง
อายุ ชมรมปอดสะอาด

 2. สงเสริมใหกลุม / ชมรม เพื่อทํากิจกรรมรวมกันในชุมชน และกลุมอาสา
เฝาระวังยาสูบในชุมชน

 3. จัดประชุมกลุมเพื่อนําเสนอปญหาและหาทางแกไข ประจําสัปดาห /
เดือน

 4. การเสวนาระดับทองถิ่น / ชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
รวมกัน

 5. จัดโปรแกรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเลิกสูบยาสูบ หรือคายเลิกยาสูบ
โดยชุมชน

 6. สงเสริมใหกลุม / ชมรม / สมาคม องคกรเอกชนตางๆ ในชุมชน มีสวน
รวม ในการกําหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ เชน เวทีสมัชชาสุขภาพ
ของจังหวัด

 7. สงเสริมการเชื่อมโยงเปนเครือขายของกลุมคนทํางานดานการควบคุม
ยาสูบที่ทํางานในระดับพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
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19. เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยการสรางพื้นที่และ
บุคคลตนแบบดานการจัดการควบคุมยาสูบในชุมชนแบบครบ
วงจร - ศูนยการเรียนรูของชุมชน - หอชุมชนแสดงรางวัลเชิดชู
เกียรติ (บุคคลตนแบบ และพ้ืนที่ตนแบบ) - กลุมเยาวชนแกนนํา
ในการขับเคลื่อน - ทําเนียบบุคคลตนแบบด

1. การกําหนดความเชื่อที่สงผลตอพฤติกรรมรวมกันของชุมชน (mindset)
วา ยาสูบในชุมชนเปนส่ิงที่ควบคุมได

 2. การสรางทีมปฏิบัติการชุมชนแบบบูรณาการ ที่ประกอบดวย ผูบังคับใช
กฎหมาย เชน ตํารวจ ผูนําศาสนา ผูนําทางศรัทธา เชน เจาอาวาส พระ
ปราชญในหมูบาน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ผูแทนในระดับทองถิ่น
หนวยบริการสุขภาพ ผูประกอบการดานสุขภาพในทองถิ่น และ ตัวแทน
สมาคม ชมรม ตางๆ ในชุมชน เปนตน

 3. การสํารวจทุนทางสังคมที่เกี่ยวของกับการควบคุมการบริโภคยาสูบใน
ชุมชน เชน

 - ดานการบริหารงานโครงการ โดยเปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีความ
สามารถในการขับเคลื่อนบริหารจัดการโครงการ

 - ดานแกนนําชุมชน เปนผูที่ไดรับความเชื่อถือและเปนผูท่ีมีความสามารถ
กระตุนใหเกิดการมีสวนรวมของภาคประชาชนได

 - ดานผูนําดานสุขภาพ เปนแกนนําในการหาขอมูลเชิงลึก การลงพ้ืนที่ การ
ประสานงานโดยตรงกับประชาชน

 - ดานศาสนาเปนบุคคลที่มีเปนผูนําการสั่งสอน ใหรูถึงศีลธรรม วัฒนธรรม
อันดี เพื่อโนนนาวจิตใจของประชาชน โดยมีศาสนาเปนสื่อนํา

 - ดานการศึกษา โดยเปนแกนนําที่คอยสนับสนุนและสงเสริมดานการศึกษา
ใหความรูแกนักเรียนและประชาชนทั่วไปได

 - กลุมทางสังคม องคกรชุมชน เชน ชมรมผูสูงอายุ สภาเด็กและเยาวชน
กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ชมรมคนพิการ

 4. การวิเคราะหสถานการณและแนวโนม สภาพปญหาและความตองการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบของพื้นที่ เพ่ือประเมินสภาพชุมชนรวมกันวามี
กิจกรรมดําเนินงานเพื่อการจัดการและควบคุมยาสูบในชุมชนหรือไม เชน

 - ในชุมชนมีหนวยบริการสุขภาพที่มีระบบบริการชวยเลิกยาสูบหรือไม
 - ในชุมชนมีนโยบายปลอดควันยาสูบภายในอาคารตลอด 24 ชั่วโมง หรือไม

 - ในชุมชนมีนโยบายเขตปลอดยาสูบภายในอาคารตลอด 24 ชั่วโมง หรือไม
 - ในชุมชนมีนโยบายปลอดควันยาสูบภายนอกอาคารตลอด 24 ชั่วโมง หรือ

ไม
 - ในชุมชนมีนโยบายเขตปลอดยาสูบภายนอกอาคารตลอด 24 ชั่วโมง หรือ

ไม
 - ในชุมชนมีการประเมินการบริโภคยาสูบของประชาชนหรือไม

 - ในชุมชนมีการคัดกรอง การประเมินการสัมผัสควันยาสูบ หรือไม
 - ในชุมชนมีการใหคําปรึกษาและคําแนะนําเกี่ยวกับโทษของการบริโภค

ยาสูบและการสัมผัสควันยาสูบ หรือไม
 - ในชุมชนมีระบบสงตอผูปวยใหสามารถเขาถึงทรัพยากรหรือการบริการ

ของชุมชนสําหรับการหยุดบริโภคยาสูบหรือไม
 - ในชุมชนมีบุคคลหรือพื้นที่ตนแบบดานการจัดการควบคุมยาสูบหรือไม

 5. กําหนดทิศทางและแนวทางการจัดการปญหาการบริโภคยาสูบในเขต
ของพื้นที่รับผิดชอบ เชน 

 - การพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลในชุมชน
 - เนนการศึกษาใหรูขอมูล/ความจริง

 - การทํางานเชิงรุกแทนการต้ังรับ
 - คํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของรอบดาน

 - มีขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจนและเปนระบบ
 - ระดมความรวมมือจากทุกภาคสวนมารวมกันดําเนินงาน

 6. การตอยอดใหเปนศูนยประสานงานเครือขายดานการควบคุมการบริโภค
ยาสูบของชุมชน ที่อาศัยทั้ง 

 - นักบริหาร
 - นักวิชาการชุมชนทองถิ่น

 - นักจัดการและนักจัดกระบวนการชุมชน 
 - นักจัดการขอมูล

 - นักส่ือสารสุขภาพในชุมชน
 7. ติดตามอยางตอเนื่องและเสริมพลังอํานาจของทุกฝาย

้

11. วิธีการดําเนินงาน
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กิจกรรม แสดงข้ันตอนการทํากิจกรรมและกระบวนการดําเนินงาน เขียนใหละเอียดวาจะทําอะไร อยางไร จึงจะสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายที่วางไว เขียนใหเห็นลําดับเปนข้ันเปนตอน
งบประมาณ ในแตละกิจกรรม ขอใหจําแนกรายการคาใชจายตางๆ โดยละเอียด

ช่ือกิจกรรม
ทดสอบ dddd

วัตถุประสงค
1. เพ่ิมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กปฐมวัย อายุกอน 5 ป
2. เพ่ือเพ่ิมความรูเก่ียวกับการวิ่งที่ถูกตอง

รายละเอียดกิจกรรม
tgtg

ระยะเวลาดําเนินงาน
9 เมษายน 2562 ถึง 26 เมษายน 2562

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ (Outcome)
ggg

ภาคีรวมสนับสนุน (ระบุช่ือภาคีและวิธีการสนับสนุน เชน งบประมาณ
ส่ิงของ การเขารวมอ่ืนๆ)
hhh

  รายละเอียดงบประมาณ
ประเภท จํานวน บาท ครั้ง รวมเงิน

คาตอบแทนวิทยากร 3 คน 600 3 5,400

รวมคาใชจาย 5,400

กิจกรรมท่ี 1  ทดสอบ dddd [trid=1387]

 

ช่ือกิจกรรม
Test

วัตถุประสงค
1. เพ่ิมจํานวนครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู (ผัก ผลไม ไขมัน ขาว

แปง เนื้อสัตว) บริโภคอยางเพียงพอ

รายละเอียดกิจกรรม
d

ระยะเวลาดําเนินงาน
3 เมษายน 2562 ถึง 12 เมษายน 2562

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ (Outcome)
f

ภาคีรวมสนับสนุน (ระบุช่ือภาคีและวิธีการสนับสนุน เชน งบประมาณ
ส่ิงของ การเขารวมอ่ืนๆ)
2

  รายละเอียดงบประมาณ
ประเภท จํานวน บาท ครั้ง รวมเงิน

รวมคาใชจาย 0

กิจกรรมท่ี 2  Test [trid=1406]

 

ช่ือกิจกรรม
ทดสอบ

วัตถุประสงค
1. เพ่ิมพ้ืนที่ผลิตอาหาร (ขาว ผัก ผลไม)

รายละเอียดกิจกรรม
 

ระยะเวลาดําเนินงาน
1 เมษายน 2562 ถึง 3 เมษายน 2562

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ (Outcome)

  รายละเอียดงบประมาณ
ประเภท จํานวน บาท ครั้ง รวมเงิน

รวมคาใชจาย 0

กิจกรรมท่ี 3  ทดสอบ [trid=1418]
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รวมงบประมาณทุกกิจกรรมของแผนการดําเนินงาน จํานวน 5,400.00 บาท
คาตอบแทน รวมเงิน

คาใชจาย (บาท) 5,400.00 5,400.00

เปอรเซ็นต (%) 100.00% 100.00%

ดูงบประมาณตามประเภท 
 งบประมาณโครงการ

จํานวนงบประมาณที่ตองการสนับสนุนจาก สสส. จํานวน  บาท

งบประมาณสมทบจาก  จํานวน  บาท

งบประมาณรวม จํานวน  บาท

วันเร่ิมตน 01/04/2019 กําหนดเสร็จ 30/09/2019

ระบุชื่อองคกรภาคีที่รวมดําเนินงาน พรอมทั้งบทบาทหนาที่
hhh

jjj

kkk

lll

กรณีมีการขอทุนจากแหลงอื่น ใหระบุชื่อแหลงทุนและจํานวนเงิน
;;;

ไมมีไฟลเอกสารประกอบการพัฒนาโครงการ

 

ภาคีรวมสนับสนุน (ระบุช่ือภาคีและวิธีการสนับสนุน เชน งบประมาณ
ส่ิงของ การเขารวมอ่ืนๆ)
 

12. ระยะเวลาดําเนินงาน

13. องคกรภาคีท่ีรวมดําเนินงาน

14. การติดตาม/การประเมินผล

15. แนวทางการพัฒนาเพ่ือใหเกิดความตอเนื่องย่ังยืนและการขยายผล

16. การแลกเปล่ียนเรียนรู/การเผยแพรผลการดําเนินโครงการ

17. การขอทุนจากแหลงอ่ืน

18. ไฟลเอกสารประกอบการพัฒนาโครงการ

http://localhost/hsmi/pathailand.com/project/develop/report/budgetbytype/178
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http://localhost/hsmi/pathailand.com/project/develop/178/view/edit

