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คํานํา
ประชาคมโลกรับรูความหมาย “กิจกรรมทางกาย (Physical Activity)” ในความหมายการเคลื่อนไหว
รางกายในอิริยาบถตางๆ ในชีวิตประจําวัน ซึ่งกอใหเกิดการใชและเผาผลาญพลังงานโดยกลามเนื้อ ไมวาจะเปน
การทํ า งาน การเดิ น ทาง โดยการเดิ น หรื อ ขี่ จั ก รยาน และกิ จ กรรมนั น ทนาการ ได แ ก การออกกํ า ลั ง กาย
การทองเที่ยว ซึ่งควรไดรับการสงเสริมใหประชาชนไดมีกิจกรรมทางกายในวิถีชีวิต รวมถึง “พฤติกรรมเนือยนิ่ง
(Sedentary Behavior)” อันหมายถึงกิจกรรมที่ใชพลังงานตํ่า เชน การนั่งเลนโทรศัพทมือถือ การใชคอมพิวเตอร
ซึ่งประชาชนควรไดรับการสงเสริมใหลดพฤติกรรมเนือยนิ่งนี้ลง
การสงเสริมกิจกรรมทางกายและการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ใหประโยชน ตอสุขภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
และสังคม ซึ่งการสงเสริมกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของประชาชนมีความเกี่ยวพันกับ “วิถีชีวิต”
จํ า เป น ต อ งมี ก ารประสานการทํ า งานจากหลากหลายภาคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ ง อาทิ ภาคการศึ ก ษา การทํ า งาน
การคมนาคม การบริหารจัดการเมือง การกีฬาและนันทนาการ การทองเที่ยว และชุมชน กระทรวงสาธารณสุข
และภาคี เ ครื อ ข า ยที่ มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการส ง เสริ ม สุ ข ภาพของประชาชนจึ ง ได จั ด ทํ า แผนแม บ ทการส ง เสริ ม
กิจกรรมทางกายรวมกัน ผานคณะกรรมการพัฒนารางแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย โดยคํานึงถึงการมีสว นรวม
ของทุกภาคีที่เกี่ยวของ ผานการจัดประชุมกลุมยอย และประชาพิจารณทั่วประเทศ เพื่อนําขอคิดเห็นและขอเสนอ
แนะมาประกอบการจัดทําแผนฯ โดยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขไดนาํ เสนอรางแผนฯ ใหสาํ นักงานคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ พิ จ ารณาตามขั้ น ตอนของการเสนอแผนระดั บ ที่ ๓ และปรั บ แผนฯ
ตามขอเสนอ พรอมทั้งอนุมัติแผนฯ เปนที่เรียบรอยแลว
เพื่อใหการนําแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓) ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
กระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือขาย จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๓) ฉบับนี้ รวมกัน เพื่อชวยผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนฯ โดยมุงหวังใหประชาชนมีกิจกรรม
ทางกายในชีวิตประจําวัน อันจะนําไปสูการลดความเหลื่อมลํ้าของสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในประเทศตอไป

สารบัญ
บทนํา การสงเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย

๓

บทที่ ๑ สรุปเนื้อหาแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓)

๕

บทที่ ๒ เนื้อหาแผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)

๗

ภาคผนวกที่ ๑ สรุปจํานวนโครงการและหนวยงานที่รับผิดชอบในแตละยุทธศาสตร

๔๗

ภาคผนวกที่ ๒ คําสั่งอนุมัติแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓)

๕๕

ภาคผนวกที่ ๓ รายนามผูเขารวมการจัดทําแผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)

๕๖

แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

บทนํา
การสงเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย
ความหมายของกิจกรรมทางกาย
ประชาคมโลกรับรูความหมาย “กิจกรรมทางกาย (Physical Activity)” ในความหมายการเคลื่อนไหว
รางกายในอิริยาบถตางๆ ในชีวิตประจําวัน ซึ่งกอใหเกิดการใชและเผาผลาญพลังงานโดยกลามเนื้อ ไมวาจะเปน
การทํ า งาน การเดิ น ทาง โดยการเดิ น หรื อ ขี่ จั ก รยาน และกิ จ กรรมนั น ทนาการ ได แ ก การออกกํ า ลั ง กาย
การทองเที่ยว

ในระดั บ สากล มี ข  อ แนะนํ า การมี กิ จ กรรมทางกายที่ เ พี ย งพอ สํ า หรั บ ประชาชนในกลุ  ม วั ย ต า งๆ เช น
เด็กปฐมวัย วัยเรียนและวัยรุน วัยทํางาน (ผูใหญ) วัยสูงอายุ หญิงตั้งครรภ หญิงหลังคลอด ซึ่งมีสรีรวิทยา วิถีชีวิต
และความตองการมีกิจกรรมทางกาย ที่แตกตางกัน ทั้งรูปแบบ ระยะเวลา ความหนักเบา เพื่อใหเกิดประโยชน
ดานสุขภาพและความแข็งแรงของรางกาย อยางไรก็ตาม พึงระลึกวา การมีกิจกรรมทางกาย ไมวาจะมีระยะเวลา
รูปแบบ หรือความหนักเบาเทาไร ยอมดีกวาการไมมีกิจกรรมทางกายเลย และควรเริ่มตนจากการลดพฤติกรรม
เนือยนิ่ง ดวยการมีกิจกรรมทางกายระดับเบาอยางสมํ่าเสมอตลอดวัน และคอยๆ เพิ่มความหนักของกิจกรรม
ทางกาย รวมถึงระยะเวลา ใหเหมาะกับวิถีชีวิตและความพรอมของรางกายตนเองตอไป
โดยมีขอแนะนําการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ สําหรับประชาชนในกลุมวัยตางๆ มีดังนี้
เด็กปฐมวัย (แรกเกิด - ๕ ป) เนนการเคลื่อนไหวบนพื้น (Floor-based activity) เชน ชันคอ ควํ่า คลาน
สําหรับทารกแรกเกิด - ๑ ป และใหมีกิจกรรมทางกายผานการเคลื่อนไหวพื้นฐาน เชน การเดิน วิ่ง ปนปาย
กระโดด และการเลนที่หลากหลาย สะสมอยางนอย ๑๘๐ นาที ตอวัน ในเด็กปฐมวัยที่โตมากขึ้น
วัยเรียนและวัยรุน (๖ - ๑๗ ป) ใหมกี จิ กรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนัก สะสมอยางนอย ๖๐ นาที ตอวัน
วัยทํางาน (๑๘ - ๕๙ ป) ใหมกี จิ กรรมทางกายระดับปานกลาง อยางนอย ๑๕๐ นาที ตอสัปดาห หรือมีกจิ กรรม
ทางกายระดับหนัก อยางนอย ๗๕ นาที ตอสัปดาห และกิจกรรมพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อ กิจกรรม
เพิ่มความออนตัวของกลามเนื้อ อยางนอย ๒ ครั้ง ตอสัปดาห เนนกลามเนื้อมัดใหญ เชน ขา สะโพก หลัง ทอง
หน า อก ไหล ต น แขน โดยหญิ ง ตั้ ง ครรภ หรื อ หลั ง คลอด ก็ ส ามารถมี กิ จ กรรมทางกายได เ หมื อ นผู  ใ หญ ป กติ
โดยอาจมีขอควรระวังเพิ่มเติมตามแตละชวงของการตั้งครรภ
วัยสูงอายุ (๖๐ ป ขึ้นไป) ใหมีกิจกรรมทางกายเชนเดียวกับผูใหญ แตเพิ่มกิจกรรมพัฒนาสมดุลรางกาย
และปองกันการหกลม อยางนอย ๓ วันตอสัปดาห รวมถึงกิจกรรมพัฒนาสมอง ความจํา และอารมณ
ในสวนของพฤติกรรมเนือยนิ่ง ประชาชนทุกกลุมวัย ควรลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ดวยการลุกเดินไปมา
หรือลุกขึ้นยืน และยืดเหยียดรางกาย ทุก ๑ - ๒ ชั่วโมง จากอิริยาบถทานั่งหรือนอนราบ โดยในเด็กปฐมวัย
วัยเด็ก และวัยรุน ควรจํากัดการใชคอมพิวเตอร นั่งดูทีวี หรือเลนโทรศัพทมือถือ ในแตละวัน หรือไมใหใชอุปกรณ
เหลานี้เลยจนกวาจะอายุ ๒ ป

๑

๒ แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)

สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

การสงเสริมกิจกรรมทางกายและการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ใหประโยชน ตอสุขภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
และสังคม ซึ่งการสงเสริมกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของประชาชนมีความเกี่ยวพันกับ “วิถีชีวิต”
จํ า เป น ต อ งมี ก ารประสานการทํ า งานจากหลากหลายภาคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ ง อาทิ ภาคการศึ ก ษา การทํ า งาน
การคมนาคม การบริหารจัดการเมือง การกีฬาและนันทนาการ การทองเที่ยว และชุมชน

สถานการณและการสงเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชนไทย
ขอมูลจากการสํารวจพัฒนาการดานกลามเนื้อมัดใหญของเด็กปฐมวัย อายุแรกเกิด - ๕ ป จากกระทรวง
๑
สาธารณสุข ป พ.ศ.๒๕๖๐ พบวา เด็กปฐมวัย รอยละ ๕.๘ มีปญหาพัฒนาการของกลามเนื้อมัดใหญ และขอมูล
การสํารวจระดับกิจกรรมทางกายในประชากรไทยจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ป พ.ศ.๒๕๕๙ พบวาประชาชนไทย อายุตงั้ แต ๖ ป ขึน้ ไป รอยละ ๖๒ มีกจิ กรรมทางกายเพี
ยงพอ และมีระยะเวลา
๒
การมีพฤติกรรมเนือยนิ่งในแตละวัน ที่ไมรวมเวลานอนหลับ เกือบ ๑๔ ชั่วโมงตอวัน
สถานศึกษา นับตัง้ แตศนู ยเด็กเล็ก โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย
ถื อ เป น สิ่ ง แวดล อ มที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การมี กิ จ กรรมทางกายระหว า งวั น ของเด็ ก ปฐมวั ย วั ย เรี ย นและวั ย รุ  น
โดยผลการสํารวจพบวา นักเรียนประมาณรอยละ ๒๖ มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ๓ ที่ผานมา มีการดําเนินการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายในศูนยเด็กเตาะแตะ ศูนยพัฒนาเด็ก ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด ๒๗,๐๖๕ แหง ดูแลเด็ก
๑,๗๖๓,๕๑๐ คน แตยังไมมีขอมูลความครอบคลุมของการสงเสริมกิจกรรมทางกายในแตละศูนยพัฒนาเด็ก
และระยะเวลาการมีกิจกรรมทางกายที่จัดใหกับเด็กปฐมวัยในแตละวัน และโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนทางดานสุขภาพ โดยมีเกณฑมาตรฐาน ๑๐ องคประกอบ อันมีเรื่องการออกกําลังกาย
กี ฬ าและนั น ทนาการ เป น หนึ่ ง ในเกณฑ (แต ไ ม บั ง คั บ ) และยั ง ไม มี ข  อ มู ล ชั ด เจนว า โรงเรี ย นใดเลื อ กเกณฑ
การออกกําลังกาย จากโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ทั้งหมด ๓๓,๔๙๑ แหง๔
สถานที่ทํางานหรือสถานประกอบการ เปนสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของวัยทํางาน เชนเดียวกับ
ที่สถานศึกษามีตอเด็ก ที่ผานมา มีการดําเนินการเพื่อสงเสริมมีกิจกรรมทางกาย ในสถานที่ทํางาน เชน โครงการ
องคกรแหงความสุข (Happy Workplace) จํานวน ๘,๐๐๐ องคกร๕ และเขารวมโครงการสถานที่ทํางานนาอยู
นาทํางาน (Healthy Workplace) ๓,๐๐๐ องคกร๖ โดยกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และ สสส. เปนตน
ระบบบริการสาธารณสุข มีบทบาทสําคัญในการใหบริการสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งการตรวจคัดกรองภาวะ
สุขภาพทางกายเบื้องตน การใหคําแนะนําการมีกิจกรรมทางกาย การกําหนดเปาหมาย รูปแบบ และวิธีการ
มีกิจกรรมทางกายเพียงพอที่เหมาะกับผูรับบริการ ที่ผานมากระทรวงสาธารณสุข ไดดําเนินคลินิกไรพุง (Diet and
Physical Activity Clinic : DPAC) และคลิ นิ ก โรคไม ติ ด ต อ เรื้ อ รั ง ในบริ ก ารสาธารณสุ ข ภาครั ฐ ทั่ ว ประเทศ
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูที่ปวยเปนโรคไมติดตอเรื้อรัง หรือผูที่เปนโรคอวน ดวยหลักการ ๓ อ. ไดแก อาหาร
ออกกําลังกาย และอารมณ โดยมีการดําเนินการในระดับโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทัว่ ไป และโรงพยาบาลชุมชน
จํานวน ๗๘๒ แหง จาก ๘๓๘ แหง คิดเปนรอยละ ๙๘ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน ๗,๒๒๔ แหง
จาก ๙,๗๘๕ แหง คิดเปนรอยละ ๗๕๗
๑

กระทรวงสาธารณสุข. ผลการสํารวจการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM). ๒๕๖๐.
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. รายงานการสํารวจการมีกิจกรรมทางกายของคนไทย. ๒๕๕๙.
๓
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. สถิติการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘.
๔
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. รายงานการสํารวจการมีกิจกรรมทางกายของคนไทย. ๒๕๕๙.
๕
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ. โครงการองคกรแหงความสุข. ๒๕๖๐.
๖
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย. โครงการสถานที่ทํางาน นาอยู นาทํางาน. ๒๕๖๐.
๗
กรมอนามัย. การดําเนินการคลินิกไรพุง (Diet and Physical Activity Clinic: DPAC). ๒๕๖๐.
๒

แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

สวนชุมชน เปนสถานที่ที่ประชาชนทุกกลุมวัย ใชชีวิตอยู ไมนอยไปกวาสถานศึกษา สถานที่ทํางาน
โดยเป น สถานที่ ที่ ป ระชาชนใช เวลายามว า งจากการทํ า งาน ออกมาพบปะเพื่ อ นฝู ง ใช เวลากั บ ครอบครั ว
หรือชมรมตางๆ รวมถึงการจัดหาสถานที่ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย เชน สวนสาธารณะ ฟตเนส สนามกีฬา
สถานที่ทองเที่ยว พักผอนหยอนใจ หรือออกกําลังกาย หรือการจัดระบบคมนาคมขนสง ใหมีการขนสงสาธารณะ
ทางเดินเทา ทางจักรยาน การมีทางเชื่อมตอสถานที่ตางๆ หรือการจัดวางสถานที่สําคัญ ในการใชชีวิตประจําวัน
ในระยะทีเ่ ดินหรือปน จักรยานได หรือการจัดกิจกรรมการกีฬามวลชนสําหรับประชาชนทุกคน เชน งานเดิน/วิง่ /ปน
เพื่อสุขภาพ เปนตน โดยจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน แบงเปนเทศบาล จํานวน ๒,๔๔๐ แหง
องคการบริหารสวนจังหวัด ๗๖ แหง องคการบริหารสวนตําบล ๕,๓๓๕ แหง และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) ๒ แหง
การพัฒนาองคความรูและวิจัย ในประเทศเนนไปทางการออกกําลังกาย หรือการกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
องคความรูดานกิจกรรมทางกายจําเปนตองไดรับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาใหมีหลักฐานทางวิชาการชัดเจนเพิ่มขึ้น
อาทิ องคความรูดานการสงเสริมกิจกรรมทางกายในกลุมวัย ในอาชีพ ในบริบทตางๆ ภูมิปญญาในพื้นที่ รวมถึง
การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร ความคุม คาในการลงทุน การขนสงมวลชน การวางผังเมือง มลภาวะ ภาระทางสุขภาพ
การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ในประชากร การประเมิ น ผลนโยบาย เทคโนโลยี ก ารติ ด ตามการมี กิ จ กรรมทางกาย
หนวยงานที่เกี่ยวของ จึงควรรวมกันสรางระบบการสรางองคความรูและวิจัยดานกิจกรรมทางกายที่มีความชัดเจน
และครอบคลุมมิติตางๆของการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
การเฝาระวังการมีกิจกรรมทางกาย ในประเทศไทยมีหลายหนวยงานที่สํารวจระดับกิจกรรมทางกาย
ในประชาชน อาทิ สํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทยดวยการตรวจรางกาย กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย สํานักโรคไมติดตอเรื้อรัง กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
สํานักงานสถิตแิ หงชาติ ในชวง ๑๐ ป ทีผ่ า นมา โดยอางอิงแบบสอบถามขององคการอนามัยโลก Global Physical
Activity Questionnaire : GPAQ และ International Physical Activity Questionnaire : IPAQ อยางไรก็ตาม
กลุม ประชากรทีไ่ ดรบั การสํารวจยังไมครอบคลุมประชาชนทุกกลุม วัย โดยเฉพาะวัยแรกเกิด - ๕ ป และสถานทีต่ า งๆ
และผลการสํารวจของแตละหนวยงานยังไมสอดคลองกัน ซึง่ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของควรรวมกันสรางและพัฒนาระบบ
การเฝาระวังการมีกิจกรรมทางกายของประชาชนในมิติที่ยังขาดตอไป
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการสงเสริมกิจกรรมทางกาย การจะนําองคความรูการสงเสริมกิจกรรม
ทางกายถายทอดไปสูประชาชน บุคลากรในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมกิจกรรมทางกายจําเปนตองมี
การทํางานรวมกันในการพัฒนาองคความรู รูปแบบ และวิธกี ารถายทอดการสงเสริมกิจกรรมทางกายใหมคี วามชัดเจน
เปนระบบ รวมถึงบุคลากรในหนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค สถาบันการศึกษาไปจนถึงทองถิ่นตองไดรับการ
พัฒนาศักยภาพดานการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อไปถึงประชาชนตอไป ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของควรรวมกัน
พัฒนาระบบสงเสริมศักยภาพบุคลากรดานกิจกรรมทางกาย
การสือ่ สารรณรงค ทีผ่ า นมาเนนการสงเสริมการกีฬาและการออกกําลังกายทีม่ รี ปู แบบและแบบแผนชัดเจน
สวนการสื่อสารรณรงคเรื่องกิจกรรมทางกาย ดําเนินการโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร และหนวยงานภาคีเครือขาย โดยการ
พัฒนาขอความสื่อสาร เชน “เมืองปนไดปนดี” “ขยับเทากับเริ่มออกกําลัง” “กาวเดินประเทศไทย ๙,๙๙๙ กาว”
“ฆาตกรคือเกาอี”้ “ออกมาเลน ๖๐ นาทีทกุ วัน” “ทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เกไกสไตลลกึ ซึง้ ” เปนตน อยางไรก็ตาม
ความรับรูความหมายของกิจกรรมทางกายของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของยังมีจํากัด กลยุทธการสื่อสาร
ยังขาดความตอเนื่อง รวมถึงชองทางการรับรูสื่อของประชาชนในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การสื่อสารรณรงค
จําเปนตองมีการประสานความรวมมือกันจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ตั้งแตการพัฒนาประเด็น เนื้อหา ชองทาง
ใหมีความดึงดูดใจและทันสมัย เพื่อใหประชาชนทุกกลุมไดรับขอมูลไดทั่วถึงและครอบคลุมตอไป

๓

๔ แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)

สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

นโยบายการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ของประเทศไทยยังมีไมมาก เนนทีผ่ า นมานโยบายการสือ่ สารรณรงค
เปนหลัก หนวยงานที่เกี่ยวของจําเปนตองมีการพัฒนานโยบาย ผานการวางแผนการดําเนินการ และขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการสงเสริมกิจกรรมทางกายรวมกัน ในรูปแบบคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมทางกายแหงชาติ
เพื่อใหนโยบายสงเสริมกิจกรรมทางกายมีความชัดเจน ตรงเปาหมาย มีสวนรวม และไปถึงประชาชนตอไป

แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

บทที่ ๑
สรุปเนื้อหาแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓)

วิสัยทัศนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
“ประชาชนมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงดวยกิจกรรมทางกาย ภายใตสภาพแวดลอมที่เหมาะสม”

เปาประสงค
๑. ประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ
๒. ประเทศไทยมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย

ตัวชี้วัด
๑. ประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ รอยละ ๗๕
๒. ทุกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในประเทศไทย มีการกิจกรรมและสภาพแวดลอมทางกายภาพซึง่ เกีย่ วของ
กับการผังเมือง ระบบขนสงสาธารณะ เพื่อสนับสนุนการสรางโอกาสการมีกิจกรรมทางกายอยางเทาเทียม อาทิ
สนามเด็กเลน ทางเทา พื้นที่ชุมชน

ยุทธศาสตรแผนแมบท
ยุทธศาสตรที่ ๑ การสงเสริมกิจกรรมทางกายประชาชนทุกกลุมวัย
ยุทธศาสตรที่ ๒ การสงเสริมสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาระบบสนับสนุนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย

๕

๖ แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)

สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

บทที่ ๒
เนื้อหาแผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตรที่ ๑ : การสงเสริมกิจกรรมทางกายประชาชนทุกกลุมวัย
เปาประสงค ประชาชนทุกกลุม วัย ไดแก เด็กปฐมวัย วัยเรียนและวัยรุน วัยทํางาน และวัยสูงอายุ มีกจิ กรรม
ทางกายที่เพียงพอ
ตัวชี้วัด / เปาหมาย
๑.๑ ประชาชน แรกเกิด - ๕ ป มีเกณฑพัฒนากลามเนื้อมัดใหญเปนปกติ รอยละ ๙๕
๑.๒ ประชาชน อายุ ๖ ป – ๑๗ ป มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ รอยละ ๓๐
๑.๓ ประชาชน อายุ ๑๘ ป ขึ้นไป มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ รอยละ ๗๓
๑.๔ ระยะเวลาเฉลี่ยพฤติกรรมเนือยนิ่งของประชาชน อายุ ๖ ปขึ้นไป ไมเกิน ๑๓ ชั่วโมง ตอวัน
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาองคความรูวิจัย
กลยุทธที่ ๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในหนวยงานของพื้นที่ใหมีการสงเสริมกิจกรรมทางกายตอประชาชน
กลยุทธที่ ๓ สื่อสารใหความรูเรื่องกิจกรรมทางกายผานชองทางตางๆ
กลยุทธที่ ๔ พัฒนากฎหมายและมาตรฐาน

๗

แนวทาง

แนวทาง

63

1

-

ไมไดระบุจํานวนเปาหมาย

คาเปาหมาย
62

2

2

4

63

คลพิเศษ กิจกรรมทางกาย 1 คูมือ/100
จํเฉพาะบุ
านวนรูปคแบบการมี
ในเด็ก
เลม

ไมไดระบุจํานวนเปาหมาย

คาเปาหมาย
ํานวนเปาหมาย 63
61 ไมไดระบุจ62

-

กายสํ
าหรับบุคฒคลพิ
เศษทุกประเภทและ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยนเรศวร
เกษตรศาสตร
5. โครงการพั
นานโยบายสาธารณะ
สํานักงาน
านักงานคณะกรรมการการ
วัแบบมี
ย สวนรวมและนําสูการปฏิบัติเพื่อ สํคณะกรรมการการอุ
ดมศึกษา

จํานวนรูปแบบกิจกรรมทางกาย

ตัวชี้วดั าลังกาย
จํานวนรูปแบบการออกกํ

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

6.โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ โดย
ใชณุแปบบการเคลื่อนไหวกิจกรรมทาง
กาย

จํานวนรูปแบบการมีกิจกรรมทางกาย 1 คูมือ/100
ในเด็ก
เลม

61

-

-

4

คาเปาหมาย
62

ไมไดระบุจํานวนเปาหมาย

หนวยงาน
7.โครงการพัฒโครงการ
นารูปแบบการออกกําลัง คณะศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

5. โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะ
แบบมีสวนรวมและนําสูการปฏิบัติเพื่อ
เพิ่มอัตราการมีกิจกรรมทางกายในเด็ก
เขตภาคเหนือ

4. โครงการเสริมสรางทักษะอาชีพแก กรมกิจการเด็กและเยาวชน
จํานวนรูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิต
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาใน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ และความพรอมในการประกอบ
จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ตาก
อาชีพของกลุมเด็ก เยาวชนและกลุม
มั่นคงของมนุษย
โครงการ
หนวยงาน
ตัวชี้วดั
หนองคาย สระแก
ว สงขลา)
เสี่ยง

-

จํานวนผลงานแนวทางการมีกิจกรรม
ทางกายที่เพียงพอ (ผลงาน)

3. โครงการวิจัยพัฒนาแนวทาง
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
ปฏิบัติการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง การใช
สํานักงานคณะกรรมการการ
พลังงานในชีวิตประจําวัน และการนอน อุดมศึกษา
หลับในงานอาชีพ

-

-

จํานวนองคความรู/รูปแบบการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายทุกกลุมวัย
(เรื่อง)

61

จํานวนผลงานแนวทางการมีกิจกรรม
ทางกายที่เพียงพอ (ผลงาน)

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

1. โครงการพัฒนาองคความรูและ
รูปแบบการมีกิจกรรมทางกายและลด
พฤติกรรมเนือยนิ่งทุกกลุมวัย

1. พั ฒ น า แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ห รื อ
คํ า แนะนํ า การมี กิ จ กรรมทางกายที่
เพี ย งพอและเหมาะสม การลด
พฤติกรรมเนือยนิ่ง การใชพลังงานใน
ชีวิตประจําวันและการนอนหลับในแต
ละกลุมวัย กลุมพิเศษ และอาชีพหลัก
ของประชาชน

ตัวชี้วดั

2. โครงการวิจัยพัฒนาแนวทาง
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
ปฏิบัติการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง การใช
สํานักงานคณะกรรมการการ
พลังงานในชีวิตประจําวัน และการนอน อุดมศึกษา
หลับในแตละกลุมวัย

หนวยงาน

โครงการ

แนวทาง

พัฒนาองค
ความรู
กลยุทธทกลยุ
ี่ ๑ทพัธทฒี่ 1นาองค
ความรู
วิจัยวิจัย

13

๘ แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

แนวทาง

2. พั ฒ นางานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรม
ทางกายในแต ล ะกลุ ม วั ย ในด า น
รูปแบบการมีกิจกรรมทางกาย ปจจัย
ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายในทุก
กลุมวัย กลุมพิเศษ และกลุมอาชีพ

แนวทาง

2. พั ฒ นางานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรม
ทางกายในแต ล ะกลุ ม วั ย ในด า น
รูปแบบการมีกิจกรรมทางกาย ปจจัย
ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายในทุก
กลุมวัย กลุมพิเศษ และกลุมอาชีพ

2. พั ฒ นางานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรม
ทางกายในแต ล ะกลุ ม วั ย ในด า น
รูปแบบการมีกิจกรรมทางกาย ปจจัย
ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายในทุก
กลุมวัย กลุมพิแนวทาง
เศษ และกลุมอาชีพ

หนวยงาน
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ
ข

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึจกกรรมทางกายเพื
ษา
กองกิ
่อสุขภาพ

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามั
มหาวิทยาลัยยกระทรวงสาธารณสุ
ราชภัฎอุตรดิตถ ข

5.พัฒนางานวิจยั เกี่ยวกับกิจกรรมทาง
กายในแตละกลุมวัยในดานรูปแบบการ
มีกิจกรรมทางกาย ปจจัยที่เอื้อตอการมี
โครงการ
กิจกรรมทางกายในทุกกลุมวัย กลุม
พิ3.เศษ
และกลุ
มอาชีพ บเปลี่ยน
การพั
ฒนาโมเดลปรั
พฤติกรรมแบบองครวม
6.โครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมทาง
กายเพื่อสงเสริมสุขภาวะดวยวิถีไทย
างสรางสรรค
4.อยโครงการวิ
จัยเกีในผู
่ยวกัสูงบอายุ
กิจกรรมทาง
กายเพื่อฟนฟูโรค และพัฒนาการ
7.โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
เคลื่อนไหวในผูสูงอายุ ผูที่มีปญหา
ของผูสูงอายุแบบองครวม
สุขภาพจากการทํางานและนักกีฬาที่

1. โครงการพังฒเสรินาองค
ความรูและ
6.โครงการส
มกิจกรรมทางกายใน
กิจกรรมทางกายและลด
พืรูป้นแบบการมี
ที่มหาวิทยาลั
ยราชภัฎอุตรดิตถ โดย
พฤติ
รรมเนือยนิ่งทุ่อกนไหวกิ
กลุมวัจยกรรมทาง
ใช
ณุแกปบบการเคลื
กาย
2. ChoPA & ChiPA Games ลดเรียน
เพิ
่มรู สูเด็กไทยสู
งสมส
วน แข็งแรง IQ
7.โครงการพั
ฒนารู
ปแบบการออกกํ
าลัง
โครงการ
EQ ดีาหรับบุคคลพิเศษทุกประเภทและ
กายสํ
วัย
3. การพัฒนาโมเดลปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมแบบองครวม
1. โครงการพัฒนาองคความรูและ
รูปแบบการมีกิจกรรมทางกายและลด
4. โครงการวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมทาง
พฤติกรรมเนือยนิ่งทุกกลุมวัย
กายเพื่อฟนฟูโรค และพัฒนาการ
เคลื
นไหวในผู
ูงอายุ ผูGames
ที่มีปญหา
2. ่อChoPA
& สChiPA
ลดเรียน
สุเพิ
ขภาพจากการทํ
าที่IQ
่มรู สูเด็กไทยสูางงานและนั
สมสวน แข็กกีงฬแรง
บาดเจ็
EQ ดีบ
จํานวนผลงานงานวิจัยเกี่ยวกับ
กิจําจนวนรู
กรรมทางกายในแต
ละกลุ
วัย
ปแบบการออกกํ
าลังมกาย
วชี้วดั
(เรื
่อง) คคลพิตัเศษ
เฉพาะบุ

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามั
ย กระทรวงสาธารณสุข
คณะศึกษาศาสตร
วยงาน
มหาวิทยาลัยหน
เกษตรศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการการ
คณะกายภาพบําบัด
อุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลสํานักงาน
คณะกรรมการการอุ
ดมศึ่อกสุษา
กองกิ
จกรรมทางกายเพื
ขภาพ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักจงานคณะกรรมการการ
กองกิ
กรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
อุดมศึกษาย กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามั

จํานวนผลงานงานวิจัยเกี่ยวกับ
กิจกรรมทางกายในแตละกลุมวัย
ผลของสมรรถภาพทางกายเพื่อ
(เรื่อง)
สุขภาพที่ดีขึ้นของผูเขารวม

รอยละของคนที่เขารวมโปรแกรมที่
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได
จํานวนผลการวิจยั ฉบับสมบูรณ

ตัวชี้วดั

จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ

รอยละของคนที่เขารวมโปรแกรมที่
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได
จํานวนผลงานงานวิจัยเกี่ยวกับ
กิจกรรมทางกายในแตละกลุมวัย
จํานวนผลงานงานวิจัยเกี่ยวกับ
(เรื่อง)
กิจกรรมทางกายในแตละกลุมวัย
่อง)
จํ(เรืานวนผลงานงานวิ
จัยเกี่ยวกับ
กิจกรรมทางกายในแตละกลุมวัย
(เรื่อง)

นวนผลงานงานวิ
จัยเกี่ยวกับ
จํานวนรู
ปแบบกิจกรรมทางกาย
กิจกรรมทางกายในแตละกลุมวัย
(เรื่อง)

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการการ
หนวยงาน
อุดมศึกษา
คณะกายภาพบําบัด
มหาวิทยาลัยมหิดลสํานักงาน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศิลปากร สํานักงานคณะกรรมการ
การอุ
กษา การกีฬา
คณะวิดทมศึ
ยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
สํมหาวิ
านักทงานคณะกรรมการการ
ยาลัยเกษตรศาสตร สํานักงาน
อุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุ
ดมศึกษา

2
1

1
-

-

4

2
รอยละ 80
ของผูเขารวม

รอยละ 70
ของผูเขารวม

-

1
2

10

14

14

14

รอยละ 100
ของผูเขารวม

2

-

63
10

61

คาเปาหมาย
62

4

1

2

1

2

4

63

1

2

2

10

62
2

1

4-

2
4
ไมไดรคะบุาเป
จําานวนเป
หมายาหมาย

21

1

10

61

1

1-

จํานวนผลงานงานวิจัยเกี่ยวกับ
1
4
คาเป2าหมาย
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
กิจกรรมทางกายในแตละกลุมวัย
61
62
63
(เรื
อ
่
ง)
จํานวนรูปแบบการออกกํ
าลังกาย
แบบการมีกิจกรรมทางกาย
1 คูมือ/100ไมไดระบุไมจําไดนวนเป
ระบุจาํ หมาย
นวนเปาหมาย
เฉพาะบุ
ในเด็ก คคลพิเศษ
เลม

จํานวนผลงานงานวิจัยเกี่ยวกับ
กิจําจนวนรู
กรรมทางกายในแต
ละกลุมวัย
ปแบบกิจกรรมทางกาย
(เรื่อง)

กองกิจทกรรมทางกายเพื
่อสุตขถภาพ
มหาวิ
ยาลัยราชภัฎอุตรดิ
กรมอนามั
ย กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

EQ
ดี
7.โครงการพั
ฒฒนารู
ปแบบการออกกําลัง คณะศึ
ษาศาสตร
5.
โครงการพั
นานโยบายสาธารณะ
มหาวิทกยาลั
ยนเรศวร สํานักงาน
กายสําสหรั
บบุวคมและนํ
คลพิเศษทุ
กประเภทและ
ทยาลัยเกษตรศาสตร
แบบมี
วนร
าสูการปฏิ
บัติเพื่อ มหาวิ
คณะกรรมการการอุ
ดมศึกษา
วัย่มอัตราการมีกิจกรรมทางกายในเด็ก สํานักงานคณะกรรมการการ
เพิ
อุดมศึกษา
เขตภาคเหนือ

ใช
ุแปบบการเคลื
จกรรมทาง
2.ณChoPA
& ChiPA่อนไหวกิ
Games
ลดเรียน
โครงการ
กาย
เพิ่มรู สูเด็กไทยสูงสมสวน แข็งแรง IQ

เขตภาคเหนื
1. โครงการพัอฒนาองคความรูและ
รู6.โครงการส
ปแบบการมีงกเสริ
ิจกรรมทางกายและลด
มกิจกรรมทางกายใน
พฤติ
ก
รรมเนื
อ
ยนิ
ง
่
ทุกกลุฎมอุวัตยรดิตถ โดย
พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภั

แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

๙

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาหนวยงาน
คณะศึ
มหาวิกทษาศาสตร
ยาลัยนเรศวร สํานักงาน
มหาวิ
ท
ยาลั
ยเกษตรศาสตร
กงาน
คณะกรรมการการอุ
ดมศึสํากนัษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

6.โครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมทาง
กายเพื่อสงเสริมสุขภาวะดวยวิถีไทย
อยางสรางสรรคโครงการ
ในผูสูงอายุ

7.โครงการพั
5.
โครงการพัฒฒนาสมรรถภาพทางกาย
นานโยบายสาธารณะ
ของผูสสูงวอายุ
บบองคารสูวมการปฏิบัติเพื่อ
แบบมี
นรวแมและนํ
เพิ่มอัตราการมีกิจกรรมทางกายในเด็ก
เขตภาคเหนือ

1. พัฒนาบุคลากรแกนนําในระดับ
เขต/จังหวัด/ชุมชน เพื่อใหมี
ศักยภาพในการถายทอดการ
สงเสริมการมีกิจกรรมทางกายสู
ชุมชนและประชาชน ในรูปแบบ
2. พั ฒ นางานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรม
ตางๆ
ทางกายในแต ล ะกลุ ม วั ย ในด า น
รูปแบบการมีกิจกรรมทางกาย ปจจัย
ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายในทุก
กลุมวัย กลุมพิเศษ และกลุมอาชีพ

แนวทาง

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหนวยงาน

5. โครงการเสริมสรางทักษะดาน
อาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย

นารูกปยภาพบุ
แบบการออกกํ
คณะศึ
กษาศาสตร ่อสุขภาพ
1.7.โครงการพั
โครงการพัฒฒนาศั
คลากร าลัง กองกิ
จกรรมทางกายเพื
าหรับบุคคลพิ
เศษทุ
กประเภทและ กรมอนามั
มหาวิทยยาลั
ยเกษตรศาสตร ข
เพืกายสํ
่อถายทอดการส
งเสริ
มการมี
กระทรวงสาธารณสุ
สํานักงานคณะกรรมการการ
กิวัจยกรรมทางกายทุกกลุมวัย
อุดมศึกษา
2. ChoPA & ChiPA Games ลด
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
วามรู
กองกิจกรรมทางกายเพื
่อสุขภาพ
เรี1.ยนโครงการพั
เพิ่มรู สูเด็ฒกนาองค
ไทยสูงคสมส
วนและ
กรมอนามั
ย กระทรวงสาธารณสุ
ข
รู
ป
แบบการมี
ก
จ
ิ
กรรมทางกายและลด
กรมอนามั
ย
กระทรวงสาธารณสุ
ข
แข็งแรง IQ EQ ดี
พฤติกรรมเนือยนิ่งทุกกลุมวัย
3. โครงการอบรมจัดรูปแบบกิจกรรม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
2. ChoPA
Games
่อสุขภาพ
ทางกายส
งเสริ&มChiPA
สุขภาพด
วยวิถีไลดเรี
ทย ยน ศิลกองกิ
ปากรจกรรมทางกายเพื
สํานักงานคณะกรรมการ
รู สูาเงสรรค
ด็กไทยสู
วน แข็งแรง IQ การอุ
กรมอนามั
อยเพิา่มงสร
ในผูงสมส
สูงอายุ
ดมศึกษาย กระทรวงสาธารณสุข
EQ ดี
4. โครงการอบรมผูนํากิจกรรมทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
กายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
สํานักงานคณะกรรมการการ
ประชาชน โดยใชรูปแบบการ
อุดมศึกษา
เคลื่อนไหวในชีวิตประจําวัน

พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ โดย
ใชณุแปบบการเคลื
่อนไหวกิจกรรมทาง
โครงการ
กาย

61

1

จํานวนเด็กและเยาวชนที่ไดรับ
ความรูและทักษะในการประกอบ
อาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (คน)

80

บุคลากรสาธารณสุข มหาดไทย
านวนผลงานงานวิ
จัยเกี่ยวกับ
ศึกจํษาธิ
การ ที่เขารวมโครงการ
กิจกรรมทางกายในแตละกลุมวัย
(คน)
(เรื่อง)
ความพึงพอใจของผูเขารวม
จํานวนผลงานงานวิจัยเกี่ยวกับ
โครงการ
กิจกรรมทางกายในแตละกลุมวัย
(เรื่อง)
จํานวนแกนนําดานกิจกรรมทาง
กาย (คน)

1

1

6,000

-

-

-

61

านวนรูปแบบการออกกํ
าลังกาย
รอจํยละของหน
วยงานเปาหมายการ
คคลพิเคศษ
พัฒเฉพาะบุ
นาศักยภาพบุ
ลากรดาน
สงเสริมการมีกิจกรรมทางกาย

ตัวชี้วดั

-

63

คาเปาหมาย
62

62

คาเปาหมาย

1

63

-

6,600

ไมนอยกวา 20

3.51
2

400
2

7,200

-

4

4

16

14

15

รอไมยละ
รอยละ
100
ไดร80
ะบุจํานวนเป
าหมาย
ของผูเขารวม ของผูเขารวม

-

-

ไมไดระบุ60
จํานวนเปาหมาย 70

่อ
70
จํผลของสมรรถภาพทางกายเพื
านวนรูปแบบการมีกิจกรรมทางกาย
1รอคูยละ
มือ/100
สุในเด็
ขภาพที
ของผูเลเขมารวม
ก ่ดีขึ้นของผูเขารวม

ตัวชี้วดั

จํานวนผลการวิจยั ฉบับสมบูรณ

กลยุทธทกลยุ
ี่ ๒ทพัธทฒี่ 2นาศั
ยภาพบุ
คลากรในหน
วยงานของพื
้น้นทีที่ให่ใหมมีกีกมหาวิ
ารส
เสริยมมราชภั
อจํประชาชน
6.โครงการส
งเสริ
มวกิยงานของพื
จกรรมทางกายใน
ฎกรรมทางกายต
อุตรดิตถ
านวนรูปแบบกิจกรรมทางกาย
พัฒกนาศั
กยภาพบุ
คลากรในหน
ารสทงงยาลั
เสริ
กิกิจจกรรมทางกายต
อประชาชน

แนวทาง

อุดมศึกษา

กิจกรรมทางกายในทุกกลุมวัย กลุม
พิเศษ และกลุมอาชีพ

๑๐ แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

2. ดําเนินการใหเกิดความรวมมือ
แนวทาง
การสงเสริมกิจกรรมทางกายในทุก
กลุมวัย และกลุมเฉพาะ/พิเศษ (เด็ก
พิเศษ คนพิการ โรคเรื้อรัง ตางดาว
สมณะ/นักบวช มุสลิม) ในสถานที่
ตางๆ โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่ชัดเจน

แนวทาง

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

3. เสริมสรางทักษะดานอาชีพตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. จัดตั้งศูนยฟนฟูสุขภาพและการ
เคลื่อนไหวในคณะวิทยาศาสตรการ
กีฬา ม.เกษตรศาสตร สําหรับผูที่ปวย
ดวยโรคเรื้อรัง หรือมีปญหาทาง

จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)

จํานวนเด็กและเยาวชนที่เขารวม
โครงการ (คน)

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรม จํานวนหนวยงานที่รวมผลักดัน
หนวยงาน
ตัวชี้วดั
และดําเนินการสงเสริมกิจกรรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ทางกาย
คณะศึกษาศาสตร
จํานวนรูปแบบการออกกําลังกาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สําหรับบุคคลพิเศษทุกประเภท
สํานักงานคณะกรรมการการ
และวัย
อุดมศึกษา

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
โครงการ
เพื่อถายทอดการสงเสริมการมี
กิจกรรมทางกายทุกกลุมวัย
2. โครงการพัฒนารูปแบบการออก
กําลังกายสําหรับบุคคลพิเศษทุก
ประเภทและวัย

9. โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี สํานักงานคณะกรรมการการ
เพื่อสุขภาพ (แอโรบิก)
อุดมศึกษา

รอยละของนักศึกษา เจาหนาที่
อาจารยของมหาวิทยาลัยและ
ประชาชนทั่วไปมาออกกําลังกาย

รอยละบุคลากรที่นําไปใช

คณะกายภาพบําบัด มหาลัยมหิดล

8. โครงการอบรมผูนําการออกกําลัง
กาย

จํานวนเด็กเยาวชนกลุมเสี่ยงนอก
ระบบการศึกษาในจังหวัดเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 4 จังหวัดที่เขารับ
การพัฒนาทักษะชีวิตและประกอบ
อาชีพ (คน)
รอยละของผูเขารวมโครงการมี
คุณภาพชัวิตที่ดี (มีรายได) (คน)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย

6. โครงการสรางเสริมทักษะอาชีพแก
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
ในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ตาก
หนองคาย สระแกว สงขลา)

ตัวชี้วดั

7. โครงการสงเสริมทักษะอาชีพแกคน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ไรที่พึ่งและคนขอทานในสถาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
คุมครอง (โครงการธัญบุรีโมเดล)
มั่นคงของมนุษย

หนวยงาน

โครงการ

550

ไมต่ํากวา 400

62

63

-

6,000

200

6,600

200

7,200

17

62

61

ไมไดระบุจํานวนเปาหมาย

60

คาเป50
าหมาย
-

63

ไมนอยกวา80

ไมนอยกวา80

550

ไมต่ํากวา 400

ไมไดระบุจํานวนเปาหมาย
ไมนอยกวา80

550

ไมต่ํากวา 400

61

คาเปาหมาย

แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

๑๑

แนวทาง

2. ดําเนินการใหเกิดความรวมมือ
การสงเสริมกิจกรรมทางกายในทุก
กลุมวัย และกลุมเฉพาะ/พิเศษ (เด็ก

แนวทาง

แนวทาง

9. โครงการออกกําลังกายกลุมเพื่อ
โครงการ
สุขภาพกายและใจสํารหับผูปวยพาร
กินสัน
7. โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
10.
Lifeฎอุตรดิตถ
ในพื้นโครงการ
ที่มหาวิทFit
ยาลัFor
ยราชภั
โดยใชรูปแบบการเคลื่อนไหวกิจกรรม
ทางกาย

กิ8.จกรรมทางกายทุ
กกลุมวันยรัก
โครงการคลินิกอบไออุ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา: การดูแลผูสูงอายุแบบ
องครวมกิจกรรม อยูอยางไรใหเปนสุข
ใหกับผูสูงอายุสถานสงเคราะห

รอยละของผูเขารวมโครงการมี
คุณภาพชัวิตที่ดี (มีรายได) (คน)
จํานวนผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มักรมผู
่นคงของมนุ
ย
สูงอายุ ษกระทรวงการพั
ฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
8. โครงการอบรมผูนําการออกกําลัง คณะกายภาพบําบัด มหาลัยมหิดล
กาย
6. สงเสริมนันโครงการ
ทนาการ พัฒนาคุณภาพ กรมพลศึกษาหน
กระทรวงการท
วยงาน องเที่ยว
ชีวิตกลุมบุคคลพิเศษ
และกีฬา
9. โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรที ยาลั
สํานัยกราชภั
งานคณะกรรมการการ
เพื
สุขภาพ (แอโรบิ
7. ่อโครงการส
งเสริมกิกจ) กรรมทางกาย มหาวิ
ฎอุตรดิตถ
อุ
ด
มศึ
ก
ษา
ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ สํานักงานคณะกรรมการการ
โดยใช
รูปแบบการเคลื
่อนไหวกิคจลากร
กรรม กองกิ
อุดมศึจกกรรมทางกายเพื
ษา
1. โครงการพั
ฒนาศักยภาพบุ
่อสุขภาพ กรม
ทางกาย
เพื่อถายทอดการสงเสริมการมี
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ความพึงพอใจของผูเขารวม
ตัวชี้วดั
โครงการ
จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)
- ผูเขารวมโครงการมีความรู
เพิ่มขึ้น (ในระดับพอใช)
- ความพึงพอใจของผูเขารวม

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สํานักงาน
หนวยงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
จุสํฬาาลงกรณ
มหาวิทยาลัย สํานักงาน
นักงานคณะกรรมการการ
คณะกรรมการการอุ
ดมศึกษา
อุดมศึกษา

จํานวนหนวยงานที่รวมผลักดัน
และดําเนินการสงเสริมกิจกรรม
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล สํานักงาน ทางกาย
ความพึงพอใจของผูเขารวม
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการอยูในระดับดี

รอยละของนักศึกษา เจาหนาที่
อาจารย
ทยาลัยและ
จํานวนผูขเของมหาวิ
ารวมโครงการ
(คน)
ประชาชนทั่วไปมาออกกําลังกาย

รอยละบุคลากรที่นําไปใช
จํานวนผูเขารตัวมโครงการ
วชี้วดั (คน)

จํานวนเด็
มเสี่ย(คน)
งนอก
นวนผูเขกาเยาวชนกลุ
รวมโครงการ
ระบบการศึกษาในจังหวัดเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 4 จังหวัดที่เขารับ
การพัฒนาทักษะชีวิตและประกอบ
อาชีพ (คน)

กรมกิ
กและเยาวชน
คณะวิจทการเด็
ยาศาสตร
การกีฬา
กระทรวงการพั
ฒนาสังคมและความ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มัสํา่นนัคงของมนุ
ษย
กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

6.
ทักษะอาชีพแก
4. โครงการสร
จัดตั้งศูนยฟานงเสริ
ฟูสุขมภาพและการ
เด็
เคลืก่อและเยาวชนนอกระบบการศึ
นไหวในคณะวิทยาศาสตรกการษา
ในจั
ดเขตเศรษฐกิจสํพิาเหรั
ศษบผู(ตาก
กีฬางหวั
ม.เกษตรศาสตร
ที่ปวย
หนองคาย
ดวยโรคเรื้อสระแก
รัง หรือวมีสงขลา)
ปญหาทาง
สุขภาพที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
หรือมีปญหาทางดานการเคลื่อนไหว
7. โครงการสงเสริมทักษะอาชีพแกคน
รวมทั้งผูสูงอายุ
ไรที่พึ่งและคนขอทานในสถาน
คุ5.มครอง
ญบุรีโมเดล)
ผูสูงวัย(โครงการธั
ใสใจลูกหลาน

จํานวนเด็กและเยาวชนที่เขารวม
โครงการ (คน)ตัวชี้วดั

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพั
งคมและความ
หนฒวนาสั
ยงาน
มั่นคงของมนุษย

3. เสริมสรางทักษะดานอาชีพตาม
ปรัชญาเศรษฐกิโครงการ
จพอเพียง

สังคมและความมั่นคงของมนุษย
พิเศษ คนพิการ โรคเรื้อรัง ตางดาว 2. โครงการพัฒนารูปแบบการออก
คณะศึกษาศาสตร
จํานวนรูปแบบการออกกําลังกาย
สมณะ/นักบวช มุสลิม) ในสถานที่
กํ6.าลัสงงกายสํ
บบุคคลพิพัเฒศษทุ
มหาวิทยาลั
หรับบุเคขคลพิ
เศษทุกประเภท
เสริมนัาหรั
นทนาการ
นาคุกณภาพ กรมพลศึ
กษายเกษตรศาสตร
กระทรวงการทองเที่ยว สํจําานวนผู
ารวมโครงการ
(คน)
สํานักฬงานคณะกรรมการการ
ตางๆ โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่ชัดเจน ประเภทและวั
ย เศษ
และวัย
ชีวิตกลุมบุคคลพิ
และกี
า
อุดมศึกษา

550
ยังไมไดระบุจํานวนเปาหมาย

550

ไมต่ํา200
กวา 400

63

7,200 18

ไมนอยกวา 50
≥ 75%
≥ 75%

≥ 75%

62

18

-

-

63

17

มากกวา 3.51

60

-

ไมนอ63
ยกวา80

ยังไมไดระบุจํานวนเปาหมาย

คาเปาหมาย

มากกวา 3.51

≥ 75%

มากกวารอยละ
80
61

มากกวา 3.51

50

ไมนอยกวา 50

-

ไมนอ62
ยกวา80

ไมนอ61
ยกวา80

ไมไดระบุจํานวนเปาหมาย
คาเปาหมาย
จํานวนเปาหมาย ๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐ ยังไมไดระบุ๕๐,๐๐๐

7,800

550

ไมต่ํา200
กวา 400

62

61
ไมต่ํากว-า 400

6,600
คาเป
าหมาย

6,000

ยังไมไดระบุจํานวนเปาหมาย

ไมไดระบุจํานวนเปาหมาย

๑๒ แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

แนวทาง

แนวทาง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สํานักงาน
คณะกรรมการการอุ
ดมศึกษา
หนวยงาน
จุฬาลงกรณ
หาวิทฎยาลั
ย สํตาถนักงาน
มหาวิ
ทยาลัยมราชภั
อุตรดิ
ดมศึกษา
สํคณะกรรมการการอุ
านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

9. โครงการออกกําลังกายกลุมเพื่อ
สุขภาพกายและใจสํ
ารหับผูปวยพาร
โครงการ
กินสัน

7.
เสริมFor
กิจกรรมทางกาย
10.โครงการส
โครงการงFit
Life
ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
โดยใชรูปแบบการเคลื่อนไหวกิจกรรม
ทางกาย

ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ ตัวชี้วดั

ในระดับดี
ดัโครงการอยู
ชนีมวลกายลดลง

าลงกรณมมหาวิ
หาวิททยาลั
ยาลัยย สํสําานันักกงาน
งาน
จุจุฬฬาลงกรณ
คณะกรรมการการอุดดมศึ
มศึกกษา
ษา
คณะกรรมการการอุ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

9.
าลังกายกลุ
12.โครงการออกกํ
โครงการ Rehab.
Danceมเพืfor่อ
สุSmart
ขภาพกายและใจสํารหับผูปวยพาร
กินสัน

10. โครงการ Fit For Life

13. โครงการสงเสริมความรูและ
พัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

รอยละของจํานวนผูเขารวม
โครงการไดรับการพัฒนาทักษะ
อาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

BMI ปกติ)

- ความยาวรอบเอวที่ลดลง
-หลัผูงเขจากเข
ารวมโครงการมี
ความรู
ารวมโครงการ
เพิ่มขึ้น (ในระดับพอใช)
คาดัชนีงมพอใจของผู
วลกาย (BMI)
-- ความพึ
เขารทีว่ลมดลง
หลังจากเขารวมโครงการ
โครงการ
-- รคอายละผู
ขารวมโครงการมี
ดัชนีมเวลกาย
(BMI) ไมเคพิา่มขึ้น
ดัหลัชนีงจากเข
มวลกายลดลง
ารวมโครงการ (กรณี คา

ความพึ
งพอใจของผู
รวม
- ปริมาณน้
ําหนักตัวเทีข่ลาดลง
โครงการ
หลังจากเขารวมโครงการ

เขารวเมโครงการมี
ความรู

จํ- าผูนวนผู
ขารวมโครงการ
(คน)
เพิ่มขึ้น (ในระดับพอใช)
- ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ
โครงการ
หนวยงาน
ชี้วดั
- รอยละผูเขาตัรววมโครงการมี
คา
8. โครงการคลินิกอบไออุนรัก
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล สํานักงาน ความพึงพอใจของผูเขารวม
ดัชนีมวลกายลดลง
องคการบริหารสวนจังหวัด
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการอยูในระดับดี
11.
โครงการการออกกํ
กายใน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สํานักงาน - แบบสอบถามความพึงพอใจ
นครราชสี
มา: การดูแลผูาสลัูงงอายุ
แบบ
ผูองค
สูงอายุ
รวมกิจกรรม อยูอยางไรใหเปนสุข คณะกรรมการการอุดมศึกษา
- แบบทดสอบความรูกอนและหลัง
ใหกับผูสูงอายุสถานสงเคราะห
การอบรม

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา: การดูแลผูสูงอายุแบบ
องครวมกิจกรรม อยูอยางไรใหเปนสุข
ใหกับผูสูงอายุสถานสงเคราะห

-

อยู≥ใ50%)
นเกณฑ
ปกติ
≥ 50%

19

20

100 19

-

1%
≥≥75%
≥ 75%

100

-

ยั≥งไม2%
ไดระบุจํานวนเปาหมาย

2%
≥≥75%

100

19

มากกว63
า- 3.51

-

-

63

≥ 75%

มากกวารอยละ
80

คะแนนหลังการ
อบรม ≥ 95%

≥ 90%

มากกว
า 3.51
≥ 50%)
62

คาเปาหมาย

≥ 75%

≥ 75%

62
75%
ไมน≥อยกว
า 50

มากกว
า 3.51
≥ 61
50%

-

ไดระบุจํานวนเปาหมาย
คายัเปงไมาหมาย

≥ 50%)

≥ 75%
-

61

มากกวารอยละ
80

≥ 50%

แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

๑๓

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตภ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

แนวทาง

2. สื่อสารการสงเสริมการมีกิจกรรม
ทางกายสูประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
คณะวิททยาลั
ยาศาสตร
มหาวิ
ยราชภักฎารกี
อุตฬรดิาตภ
มหาวิ
ยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักทงานคณะกรรมการการ

2. โครงการพัฒนารูปแบบสื่อและการ
ถายทอดองคความรูดานการสงเสริม
โครงการ
กิจกรรมทางกาย

3. โครงการวิ
พัฒนารูปแบบสือมู่อลการ
5.
โครงการพัจฒัยนาระบบฐานข
สงเสริมการมีกิจกรรมทางกายทุ
และระบบสารสนเทศบนเว็
บไซตกเกลุ
พื่อม

หนวยงาน

กรมประชาสัมพันธ

1. โครงการประชาสัมพันธการสงเสริม
กิจกรรมทางกาย

หนวยงาน

5. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล
และระบบสารสนเทศบนเว็บไซตเพื่อ
เผยแพรองคความรูและงานวิจัย
กิจกรรมทางกาย

โครงการ

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล สํานักงาน - ความพึงพอใจของผูรับฟงสื่อวิทยุ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
อยูใ นระดับดีขึ้นไป

4. รายการวิทยุชุมชนหมื่นไวยพัฒนา

แนวทาง

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

3. โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบสื่อการ
สงเสริมการมีกิจกรรมทางกายทุกกลุม
วัยสําหรับเผยแพรทางชองทางตางๆ

จํจําานวนช
องทางที่ไดเผยแพร
ผลงาน
นวนระบบการเผยแพร
องค
ความรู
วิและงานวิ
ชาการใหจกัยับกิหน
วยงานและ
จกรรมทางกาย

ตัวชี้วดั

รอยละของสื่อที่ถูกเผยแพรใน
ชองทางตางๆ

จํานวนขอมูลขาวสารที่ผลิตและ
เผยแพรเกี่ยวกับการสงเสริมกิจกรรม
ทางกาย

จํานวนระบบการเผยแพรองคความรู
และงานวิจัยกิจกรรมทางกาย

ตัวชี้วดั

16

62

61
--

100
คาเป
าหมาย

-

205
ครั้ง/ป

1

-

200
ครั้ง/ป

62

61

2

2

10

10

63

16

63

100

210
ครั้ง/ป

1

63

21

มากกวา 3.51 มากกวา 3.51

2

คาเปาหมาย

-

จํานวนรูปแบบ แนวทางที่ไดจาก
ผลการวิจัยนําไปสูการปฏิบัติของ
ประชาชนและหนวยงาน

-

10

10

62

คาเปาหมาย

มากกวา
3.51

-

5

-

61

จํานวนผลงานที่เผยแพร

จํานวนรูปแบบสื่อกิจกรรมสงเสริม
การมีกิจกรรมทางกาย

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

จํานวนรูปแบบสื่อกิจกรรมสงเสริม
การมีกิจกรรมทางกาย

ตัวชี้วดั

2. ChoPA & ChiPA Games ลดเรียน
เพิ่มรู สูเด็กไทยสูงสมสวน แข็งแรง IQ
EQ ดี

หนวยงาน
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

โครงการ

1. พัฒนารูปแบบสื่อการสงเสริมการ 1. โครงการพัฒนารูปแบบสื่อและการ
มีกิจกรรมทางกายทุกกลุมวัยสําหรับ ถายทอดองคความรูดานการสงเสริม
เผยแพรทางชองทางตางๆ
กิจกรรมทางกาย

แนวทาง

ธที่ 3 ่อการสื
่อสารให
ความรู
เรื่อจงกิ
จกรรมทางกายผานช
านชอองทางต
งทางตางๆ
กลยุทธทกลยุ
ี่ ๓ทการสื
สารให
ความรู
เรื่องกิ
กรรมทางกายผ
งๆ

๑๔ แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

มหาวิ
ยราชภักฎารกี
อุตฬรดิาตภ
คณะวิททยาลั
ยาศาสตร
สํานักทงานคณะกรรมการการ
มหาวิ
ยาลัยเกษตรศาสตร
กษา
สํอุาดนัมศึ
กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

5.
3. โครงการพั
โครงการวิจฒัยนาระบบฐานข
พัฒนารูปแบบสือมู่อลการ
และระบบสารสนเทศบนเว็
บไซตกเกลุ
พื่อม
สงเสริมการมีกิจกรรมทางกายทุ
เผยแพร
ความรูทแางช
ละงานวิ
จัย างๆ
วัยสําหรัอบงค
เผยแพร
องทางต
กิจกรรมทางกาย

แนวทาง

1. พัฒนางานวิจยั ดานกฎหมายที่เอื้อ
ตอการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกาย
และควบคุมมาตรฐานตางๆที่เกี่ยวของ
กับการมีกิจกรรมทางกายไดอยาง
ปลอดภัยและสงผลดีตอสุขภาพ

2. โครงการพัฒโครงการ
นารูปแบบสื่อและการ
ถายทอดองคความรูดานการสงเสริม
1. เกณฑคุณภาพการสงเสริมกิจกรรม
กิจกรรมทางกาย
ทางกายในสถานศึกษา
3. โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบสื่อการ
2. โครงการวิจัยปริมาณการใชพลังงาน
สงเสริมการมีกิจกรรมทางกายทุกกลุม
พื้นฐานตอวันของคนไทย
วัยสําหรับเผยแพรทางชองทางตางๆ
3. โครงการพัฒนาเกณฑการมีกิจกรรม
ทางกายในทุกกลุมอาชีพและวัย

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

หนวยงาน่อสุขภาพ
กองกิจกรรมทางกายเพื
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกกษา
คณะศึ
ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
2. พัฒนางานวิจยั เกี่ยวกับมาตรการ
ทางภาษี เพื่อจูงใจใหมีกิจกรรมทางกาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักงาน

3. พัฒนามาตรการทางภาษี เพื่อจูงใจ 1. โครงการพัฒนามาตรการทางภาษี
เพือ่ สงเสริมใหประชาชนมีกิจกรรมทาง
ใหมีกิจกรรมทางกาย
กายทุกกลุมวัย

2. พัฒนากฎหมายที่เอื้อตอการ
สงเสริมการมีกิจกรรมทางกายและ
ควบคุมมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การมีกิจกรรมทางกายไดอยาง
ปลอดภัยและสงผลดีตอสุขภาพ

1. พัฒนาเกณฑมาตรฐานการมี
กิจกรรมทางกาย เชน ปริมาณการใช
พลังงานของกลุมวัยและกลุมอาชีพ

แนวทาง

กลยุทธที่ 4 พัฒนากฎหมายและมาตรฐาน

กรมประชาสัมพันธ

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ
ข
หนวยงาน

2. โครงการพัฒนารูปแบบสื่อและการ
ถายทอดองคความรู
ดานการสงเสริม
โครงการ
กิจกรรมทางกาย

2. สื่อสารการสงเสริมการมีกิจกรรม 1. โครงการประชาสัมพันธการสงเสริม
ทางกายสู
่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมทางกาย
กลยุ
ทธทปี่ ระชาชนที
๔ พัฒนากฎหมายและมาตรฐาน

กรมประชาสัมพันธ

1. โครงการประชาสัมพันธการสงเสริม
กิจกรรมทางกาย

2. สื่อสารการสงเสริมการมีกิจกรรม
ทางกายสูประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ

จํานวนมาตรการทางภาษีเพื่อสงเสริม
กิจกรรมทางกาย

จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ

จํานวนชองทางที่ไดเผยแพรผลงาน
จํานวนเกณฑ
วิชาการใหกับหนวยงานและ
ประชาชนไดคนควา
จํานวนเกณฑ

้วดั ใน
รอยละของสื่อตัที่ถวูกชีเผยแพร
ชองทางตางๆ
จํานวนเกณฑ

จํานวนขอมูลขาวสารที่ผลิตและ
เผยแพรเกี่ยวกับการสงเสริมกิจกรรม
ทางกาย

จํานวนระบบการเผยแพร
องค
ความรู
นวนชองทางที่ไดเผยแพร
ผลงาน
และงานวิ
จกรรมทางกาย
วิชาการใหจกัยับกิหน
วยงานและ
ประชาชนไดคนควา

รอยละของสื่อที่ถูกเผยแพรใน
ชองทางตางๆ ตัวชี้วดั

จํานวนขอมูลขาวสารที่ผลิตและ
เผยแพรเกี่ยวกับการสงเสริมกิจกรรม
ทางกาย

1
6

-

1

-

1

-

1

61

100
63
-

210
ครั้ง/ป

1
6

63

100

210
ครั้ง/ป

1

-

1

ยังไมไดระบุจํานวนเปาหมาย

1

1

1

ยังไมไดระบุจ6ํานวนเปาหมาย 6

-

คาเปาหมาย
100
62

205
ครั้ง/ป

62

61

200
ครั้ง/ป

คาเป
าหมาย
100

205
ครั้ง/ป

-

200
ครั้ง/ป

23

22

22

22

แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

๑๕

๑๖ แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)

สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

ยุทธศาสตรที่ ๒ : การสงเสริมสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย
เปาประสงค
มีองคกรและชุมขนสงเสริมกิจกรรมทางกาย
ตัวชี้วัด / เปาหมาย
๑. สถานศึกษา (ศูนยเด็กเล็ก สถานศึกษาระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา-อุดมศึกษา) มีการสงเสริม
กิจกรรมทางกายทุกแหง
๒. สถานประกอบการ มีการสงเสริมกิจกรรมทางกายทุกแหง
๓. สถานบริการสาธารณสุข มีการสงเสริมกิจกรรมทางกายทุกแหง
๔. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสงเสริมกิจกรรมทางกายทุกแหง
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาองคความรูวิจัย
กลยุทธที่ ๒ พัฒนาองคกรและชุมชนสงเสริมกิจกรรมทางกาย
กลยุทธที่ ๓ พัฒนากฎหมายและมาตรฐาน

แนวทาง

2. พั ฒ นาองค ค วามรู แ ละวิ จั ย การ
ส ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกายในสถาน
ประกอบการ ออกแบบกิจกรรม และ
จัดทํารูปแบบ ใหเหมาะกับบริบทของ
อาชีพ ในสถานประกอบการทุกระดับ
และสภาพแวดล อ มที่ เ อื้ อ ต อ การมี
กิจกรรมทางกาย

1. พั ฒ นาองค ค วามรู แ ละวิ จั ย การมี
กิ จ กรรมทางกายในสถานศึ ก ษา ทั้ ง
รู ป แ บ บ ข อ ง กิ จ ก ร ร ม ท า ง ก า ย ที่
ห ล า ก ห ล า ย ใ ห เ ลื อ ก ต า ม ค ว า ม
เหมาะสมของบริบทในแตละโรงเรียน
และสภาพแวดล อ มที่ เ อื้ อ ต อ การมี
กิจกรรมทางกาย

แนวทาง

จํานวนแนวทาง/องคความรู/รูปแบบ
การบริหารจัดการองคกรที่เอื้อตอการ
มีกิจกรรมทางกายสงเสริมกิจกรรม
ทางกายในสถานประกอบการ
จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ

1. โครงการพัฒนาองคความรูและ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
รูปแบบการมีกิจกรรมทางกายและลด กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
พฤติกรรมเนือยนิ่งในองคกร

2. โครงการพัฒนางานวิจัยการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายในสถาน
ประกอบการ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ
สํานักสงเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

5. โครงการองคกรสรางสุข

6. โครงการพัฒนารูปแบบการ
สงเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถาน
ประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

จํานวนรูปแบบการสงเสริมสุขภาพวัย
ทํางานในสถานประกอบการ ที่
ดําเนินการโดยศูนยอนามัย

จํานวนองคกรสรางสุข

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จํานวนศูนยสุขภาพดีวัยทํางานใน
องคกร

4. โครงการพัฒนารูปแบบศูนย
สุขภาพดีวัยทํางาน (Wellness
Center) กิจกรรมการพัฒนาศูนย
สุขภาพดีวัยทํางานในสถาน
ประกอบการ (Factory Based)

อาชีพกลุมวัยทํางาน (เรื่อง)

3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑองคความรูการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จํานวนองคความรูการดําเนินงานดาน
ดําเนินงานโรคและภัยสุขภาพจากการ
โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ
ประกอบอาชีพกลุ
มวัยทํางาน
โครงการ
หนวยงาน
ตัวชี้วดั

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

จํานวนรูปแบบพืน้ ที่เลนสําหรับเด็ก
3-5 ป สนามเด็กเลนตามหลักการ
พัฒนาสมอง

ตัวชี้วดั

2. โครงการการพัฒนาพื้นที่เลน
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค
สําหรับเด็ก 3-6 ป สนามเด็กเลนตาม ความรู สํานักนายกรัฐมนตรี
หลักการพัฒนาสมอง

หนวยงาน
จํานวนแนวทาง/องคความรู/รูปแบบ
การบริหารจัดการองคกรที่เอื้อตอการ
มีกิจกรรมทางกายสงเสริมกิจกรรม
ทางกายในสถานศึกษา

โครงการ

1. โครงการพัฒนาองคความรูและ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
รูปแบบการมีกิจกรรมทางกายและลด กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
พฤติกรรมเนือยนิ่งในองคกร

พัฒนาองค
ความรู
กลยุทธทกลยุ
ี่ ๑ทพัธทฒี่ 1นาองค
ความรู
วิจัยวิจัย

-

3,000

-

61

1

1

-

-

61

อยางนอย 40
แหง

3,000

-

10,000

-

63

คาเปาหมาย
62
24 แหง

-

1

1

1

63

-

1

1

ยังไมไดกําหนดคาเปาหมาย

1

คาเปาหมาย
62

25

แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

๑๗

Center) กิจกรรมการพัฒนาศูนย
สุขภาพดีวัยทํางานในสถาน
ประกอบการ (Factory Based)

4. พัฒนาองคความรูและวิจัยการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายในชุมชน ใน
ดานการจัดหาพื้นที่สาธารณะ ทาง
สัญจร และกิจกรรมสงเสริมกิจกรรม
ทางกาย

3. โครงการพัฒนางานวิจัยการ
1. โครงการพัฒนาองคความรูและ
สงเสริมกิจกรรมทางกายในสถาน
รูปแบบการมีกิจกรรมทางกายและลด
บริการสาธารณสุข แนวทางการดูแล
พฤติกรรมเนือยนิ่งในองคกร
ผูมารับบริการ และรูปแบบการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายในสถาน
2.
ดความรูเพื่อการ
บริโครงการการพั
การสาธารณสุฒขนาชุและ
เฝ
า
ระวั
ง
สุ
ข
ภาพหญิ
ง
ตั
ง
้
ครรภ
และเด็
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมี
กิจกกรรม
ปฐมวั
ย
และทั
ก
ษะการเลี
ย
้
งดู
เ
ด็
ก
ทางกาย

3. พั ฒ นาองค ค วามรู แ ละวิ จั ย การ
ส ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกายในสถาน
บริการสาธารณสุข แนวทางการดูแลผู
มารับบริการ และรูปแบบการสงเสริม
กิ จ กรรมทางกายในสถานบริ ก าร
สาธารณสุข และสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการมีกิจกรรมทางกาย

1.โครงการพัฒนาองคความรูและ
รูปแบบการมีกิจกรรมทางกายใน
ชุมชน

4. โครงการพัฒนารูปแบบศูนย
สุขภาพดีวัยทํางาน (Wellness
Center) กิจกรรมการพัฒนาศูนย
สุขภาพดีวัยทํางานในหนวยบริการ
สุขภาพ (Hospital Based)

1.
ฒนาองค
5. โครงการพั
โครงการองค
กรสราคงสุวามรู
ข และ
รูปแบบการมีกิจกรรมทางกายและลด
พฤติกรรมเนือยนิ่งในองคกร
6. โครงการพัฒนารูปแบบการ
สงเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถาน
2.
โครงการการพัฒ่อคุนาชุ
ดความรูวเิตพืที่อ่ดการ
ประกอบการเพื
ณภาพชี
ี
เฝ
าระวัin
งสุขhealth
ภาพหญิงfor
ตั้งครรภ
และเด็&ก
(CHR
happy
โครงการ
ปฐมวั
ยและทั
กษะการเลี
้ยงดูเด็ก
healthy
workplace)

จํานวนชุดความรูเพื่อเฝาระวังสุขภาพ
หญิงตั้งครรภและเด็กปฐมวัยและ
ทักษะการเลี้ยงดูเด็ก

จํจําานวนแนวทาง/องค
นวนองคกรสรางสุขความรู/รูปแบบ
การบริหารจัดการองคกรที่เอื้อตอการ
มีกิจกรรมทางกายสงเสริมกิจกรรม
จํทางกายในสถานบริ
านวนรูปแบบการสกงารสาธารณสุ
เสริมสุขภาพวั
ขย
ทํางานในสถานประกอบการ ที่
ดความรูนเยพือ่ นามั
เฝาระวั
ดํจํานวนชุ
เนินการโดยศู
ย งสุขภาพ
หญิงตั้งครรภแตัละเด็
วชี้วกปฐมวั
ดั ยและ
ทักษะการเลี้ยงดูเด็ก
จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
จํานวนแนวทาง/องคความรู/รูปแบบ
การบริหารจัดการองคกรที่เอื้อตอการ
มีกิจกรรมทางกายสงเสริมกิจกรรม
ทางกายในสถานบริการสาธารณสุข

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

จํานวนแนวทาง/รูปแบบการสงเสริม
กิจกรรมทางกายในชุมชน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จํานวนศูนยสุขภาพดีวัยทํางานใน
องคกร

Cluster กลุมสตรีและเด็กปฐมวัย
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสํานักงาน
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

สํานักสงเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
Cluster กลุมสตรีและเด็กปฐมวัย
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ
ข
หนวยงาน

กองกิ
กรรมทางกายเพื
ภาพ าง
สํานักจงานกองทุ
นสนับสนุ่อสุนขการสร
กรมอนามั
ย กระทรวงสาธารณสุข
เสริมสุขภาพ

กรมควบคุ
ข จํานวนศู
ยสุขภาพดีงวเสริ
ัยทํมางานใน
สํานักสงเสริมโรค
มสุขกระทรวงสาธารณสุ
ภาพ
นวนรูปนแบบการส
สุขภาพวัย
องค
ก
ร
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ทํางานในสถานประกอบการ ที่
ดําเนินการโดยศูนยอนามัย

4.
แบบศูนย
6. โครงการพัฒนารูปแบบการ
มสุวขัยภาพวั
ยทํ(Wellness
างานในสถาน
สุสขงเสริ
ภาพดี
ทํางาน
ประกอบการเพื
อ
่
คุ
ณ
ภาพชี
วิตทีน่ดยี
Center) กิจกรรมการพั
ฒนาศู
(CHR
in
health
for
happy
สุขภาพดีวัยทํางานในสถาน &
healthy workplace)
ประกอบการ (Factory Based)

จํจําานวนชุ
ดความรู
นวนองค
กรสราเพืงสุ่อขเฝาระวังสุขภาพ
หญิงตั้งครรภแตัละเด็
วชี้วกปฐมวั
ดั ยและ
ทักษะการเลี้ยงดูเด็ก

Cluster
กลุมสตรี
และเด็
สํานักงานกองทุ
นสนั
บสนุกนปฐมวั
การสรย าง
กรมอนามั
ย กระทรวงสาธารณสุ
ข
หนวยงาน
เสริมสุขภาพ

มีกิจกรรมทางกายสงเสริมกิจกรรม
ทางกายในสถานบริการสาธารณสุข

2. โครงการการพัฒนาชุดความรูเพื่อการ
5. โครงการองคกรสรางสุข
เฝาระวังสุขภาพหญิงตั้งครรภและเด็ก
โครงการ
ปฐมวัยและทักษะการเลี้ยงดูเด็ก

พฤติกรรมเนือยนิ่งในองคกร

3. พั ฒ นาองค ค วามรู แ ละวิ จั ย การ
ส ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกายในสถาน
บริการสาธารณสุข แนวทางการดูแลผู
มารับบริการ และรูปแบบการสงเสริม
กิ จ กรรมทางกายในสถานบริ ก าร
สาธารณสุข และสภาพแวดลอมที่เอื้อ
แนวทาง
ตอการมีกิจกรรมทางกาย

บริการสาธารณสุข แนวทางการดูแลผู
มารับบริการ และรูปแบบการสงเสริม
กิ จ กรรมทางกายในสถานบริ ก าร
สาธารณสุข และสภาพแวดลอมที่เอื้อ
แนวทาง
ตอการมีกิจกรรมทางกาย
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๑๘ แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหนวยงาน

3. โครงการจัดอบรมเชิงวิชาการ
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพตาม
ลักษณะ ความแตกตางของแตละ
บุคคล

4. โครงการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมเชิงวิชาการ แกนนําออก
กําลังกายอยางถูกวิธี

2. พัฒนาศักยภาพครูผูฝกสอนและ
แกนนํากิจกรรมทางกายในองคกรและ
ชุมชน ในการถายทอดความรูและการ
จัดกิจกรรมการสงเสริมกิจกรรมทาง
กายในองคกรและชุมชน

รอยละของแกนนําที่ไดรับการ
อบรมนําความรูไปใชสอน

รอยละของผูรับการอบรมมี
ความรูในการออกกําลังกายที่
ถูกตอง

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

2. โครงการจัดอบรมเชิงวิชาการ
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพตาม
ลักษณะ ความแตกตางของแตละ
บุคคล

3. โครงการอบรมครูและผูนําออก คณะศึกษาศาสตร
กําลังกายเพื่อพัฒนาองคความรูด าน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการการ
ออกกําลังกาย
อุดมศึกษา

รอยละขององคกรและชุมชน
เปาหมายที่ครูฝกสอนและแกน
นําไดรับการพัฒนาศักยภาพ

กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข

ตัวชี้วดั

จํานวนหลักสูตรฝกอบรม
วิชาการ แกนนําออกกําลังกาย
อยางถูกวิธี

จํานวนหลักสูตรดานการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพตาม
ลักษณะ ความแตกตางของแต
ละบุคคล

จํานวนรูปแบบการสงเสริม
สุขภาพวัยทํางานในสถาน
ประกอบการ ที่ดําเนินการโดย
ศูนยอนามัย

จํานวนหลักสูตรการสงเสริม
กิจกรรมทางกายสําหรับผู
ฝกสอนและแกนนในองคกร
และชุมชน

ตัวชี้วดั

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู
ฝกอบรมและแกนนําสงเสริม
กิจกรรมภายในองคกร

โครงการ

สํานักสงเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข

2. โครงการพัฒนารูปแบบการ
สงเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถาน
ประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
(CHR in health for happy &
healthy workplace)

แนวทาง

กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข

1.โครงการพัฒนาหลักสูตรการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผู
ฝกสอนและแกนนําในองคกร

1. พัฒนาหลักสูตรการศึกษา/การ
ฝกอบรม การสงเสริมกิจกรรมทางกาย
ในองคกร ไดแก โรงเรียน สถาน
ประกอบการ สถานบริการสาธารณสุข
และชุมชน สําหรับครูผูฝกสอน แกนนํา

หนวยงาน

โครงการ

แนวทาง

กลยุทธทกลยุ
ี่ ๒ ทพัธฒทนาองค
กรและชุ
มชนสมชนส
งเสริงมเสริ
กิจมกรรมทางกาย
ี่ 2 พัฒนาองค
กรและชุ
กิจกรรมทางกาย

60

60

-

61

-

-

61

70

70

100

คาเปาหมาย
62

ยังไมไดกําหนดคาเปาหมาย

ยังไมไดกําหนดคาเปาหมาย

อยางนอย 40 แหง

4

คาเปาหมาย
62

80

80

100

63

-

4

63
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แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

๑๙

แนวทาง

แนวทาง

2. พัฒนาศักยภาพครูผูฝกสอนและ
แกนนํากิจกรรมทางกายในองคกรและ
ชุมชน ในการถายทอดความรูและการ
จัดกิจกรรมการสงเสริมกิจกรรมทาง
กายในองคกรและชุมชน

แนวทาง

ชุมชน ในการถายทอดความรูและการ
จัดกิจกรรมการสงเสริมกิจกรรมทาง
กายในองคกรและชุมชน
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหนวยงาน

2. โครงการจัดอบรมเชิงวิชาการ
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพตาม
ลักษณะ ความแตกตางของแตละ
โครงการ
บุคคล

ทองเที่ยว เพื่อใหสามารถจัด
กิจกรรมทางกายแกนักทองเที่ยว

หนวยงาน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา

7. โครงการวัดสงเสริมสุขภาพ

โครงการ

คณะวิ
ทยาศาสตร
การกีฬา
กรมควบคุ
มโรค กระทรวง
มหาวิ
ทยาลัขยเกษตรศาสตร
สาธารณสุ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

5.
บัติการ
6. โครงการอบรมเชิ
โครงการพัฒนาศักงปฏิ
ยภาพ
เกี
วกับกิจกรรมทางกายเพื่อ
บุค่ยลากรในสถานประกอบการและ
ปในหน
องกันวยบริ
และฟ
นฟูโขรคเรื
การสุ
ภาพ้อรัง ใหกับ
ผูนําใน อบต ครู นักเรียนประชาชน
และผูประกอบการในแหลง

1.
ฒนาศักแยภาพผู
3. โครงการพั
โครงการอบรมครู
ละผูนํา ออก กองกิ
คณะศึจกกรรมทางกายเพื
ษาศาสตร ่อ
ฝกํกาลัอบรมและแกนนํ
าสงเสริ
ม ด าน สุมหาวิ
ขภาพทยาลั
กรมอนามั
ย กระทรวง
งกายเพื่อพัฒนาองค
ความรู
ยเกษตรศาสตร
กิออกกํ
จกรรมภายในองค
สาธารณสุ
ข
สํานักงานคณะกรรมการการ
าลังกาย กร
อุดมศึกษา
2. โครงการจัดอบรมเชิงวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร
การออกกํ
าลังฒ
กายเพื
สุขภาพตาม มหาวิ
4. โครงการพั
นารูป่อแบบการ
สํานักทสงยาลั
เสริยมเกษตรศาสตร
สุขภาพ กรม
ลัสกงเสริ
ษณะ
งของแตละ
สํอนามั
านักงานคณะกรรมการการ
มสุความแตกต
ขภาพวัยทําางานในสถาน
ย กระทรวงสาธารณสุข
บุประกอบการเพื
คคล
อุดมศึกษา
่อคุณภาพชีวิตที่ดี
(หุนดี สุขภาพดี)
3. โครงการอบรมครูและผูนําออก คณะศึกษาศาสตร
กํ5.าลัโครงการอบรมเชิ
งกายเพื่อพัฒนาองค
ยเกษตรศาสตร
งปฏิคบวามรู
ัติการด าน มหาวิ
คณะวิททยาลั
ยาศาสตร
การกีฬา
สํมหาวิ
านักทงานคณะกรรมการการ
ออกกํ
เกี่ยวกัาบลักิงจกาย
กรรมทางกายเพื่อ
ยาลัยเกษตรศาสตร
กษา
ปองกันและฟนฟูโรคเรื้อรัง ใหกับ อุสําดนัมศึกงานคณะกรรมการการ
ผูนําใน อบต ครู นักเรียนประชาชน อุดมศึกษาหนวยงาน
4. โครงการพัโครงการ
ฒนารูปแบบการ
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรม
และผูประกอบการในแหลง
สงเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถาน
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ทองเที่ยว เพื่อใหสามารถจัด
ประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
กิจกรรมทางกายแกนักทองเที่ยว
(หุนดี สุขภาพดี)

สาธารณสุข

กิจกรรมภายในองคกร

60
200

รอยละของผูรับการอบรมมี
ความรู
าลังกายที
จํานวนผูในการออกกํ
เขารวมโครงการ
(คน)่
ถูกตอง

61
30

25

-

จํานวนหนวยงานบริการ
สาธารณสุขที่ไดรับการพัฒนา
บุคลากร (แหง)
1. จํานวนพระสงฆและสามเณร
ที่ไดรับการพัฒนาความรูดาน
การสงเสริมสุขภาพและดูแล
ตนเอง ตัวชี้วดั
2. จํานวนแกนนําชุมชน แกน
นําชมรมผุสูงอายุและเจาหนที่
สาธารณสุขไดรับการพัฒนา
ความรูดานการสงเสริมสุขภาพ

200
-

จํจําานวนผู
เขารวมโครงการ (คน)
นวนสถานประกอบการที
่
ไดรับการพัฒนาบุคลากร (แหง)

61

60

รอยละของแกนนําที่ไดรับการ
อบรมนํ
าความรู
จํานวนแกนนํ
า ไปใชสอน

จํานวนแกนนํตัวา ชี้วดั

60

61

60

รอยละขององค
รและชุมชน
ยละของผูรับกการอบรมมี
เป
าหมายที
่ครูฝกสอนและแกน
ความรู
ในการออกกํ
าลังกายที่
นํถูกาได
ตอรงับการพัฒนาศักยภาพ

ตัวชี้วดั

รอยละของแกนนําที่ไดรับการ
อบรมนําความรูไปใชสอน

นําไดรับการพัฒนาศักยภาพ

30

63
40

คาเปาหมาย
62
30

-

25

24

200
24

200
-

63

คาเปาหมาย
อยางนอ62
ย 40 คน
ในศูนยอนามัย

80
200

80

70
200

70
อยางนอย 40 คน
ในศูนยอนามัย

100
80

63

คาเปาหมาย
62
100
70

80

70

29

29

๒๐ แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

2. พัฒนาศักยภาพครูผูฝกสอนและ
แกนนํากิจกรรมทางกายในองคกรและ
ชุมชน ในการถายทอดความรูและการ
จัดกิจกรรมการส
งเสริมกิจกรรมทาง
แนวทาง
กายในองคกรและชุมชน
3. สื่อสารความรูการสงเสริมกิจกรรม
ทางกายใหผูบริหาร เจาหนาที่
แนวทาง
ประชาชน ในองคกรและชุมชน

แนวทาง

ทางกายใหผูบริหาร เจาหนาที่
ประชาชน ในองคกรและชุมชน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาหนวยงาน

7. โครงการวัดสงเสริมสุขภาพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สํานักงานคณะกรรมการการ
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
อุดมศึกษาหนวยงาน
สาธารณสุข
คณะศึกษาศาสตร
กรมควบคุ
มโรค กระทรวง
มหาวิทยาลัขยเกษตรศาสตร
สาธารณสุ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุ
สํานักสงเสริข มสุขภาพ กรม
กรมพั
งคมและสวัสดิกขาร
อนามัยฒนาสั
กระทรวงสาธารณสุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
กรมพั
นาสั
สมาพันฒทธยาศาสตร
เดินง-วิคมและสวั
่งเพืก่อารกี
สุขภาพ
คณะวิ
ฬสาดิการ
กระทรวงการพั
ฒนาสังคมและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ความมั
่นคงของมนุษย
สํานักงานคณะกรรมการการ

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพตาม
1. โครงการพัฒนาเครือขายความ
ลักษณะ ความแตกตางของแตละ
รวมมือในการสงเสริมกิจกรรมทาง
บุคคล
โครงการ
กายในองคกรและชุมชน
3.
โครงการอบรมครู
และผูนําออก
2. โครงการการสื
่อสารความเสี
่ยง
กําลังกายเพื
ฒนาองค
ความรู
ด าน
และปรั
บเปลี่อ่ยพันพฤติ
กรรมเพื
่อลด
ผลกระทบต
อสุขภาพในกลุมวัย
ออกกําลังกาย
แรงงาน
2. โครงการการสื่อสารความเสี่ยง
และปรั
บเปลี่ยฒนพฤติ
รรมเพื่อลด
4. โครงการพั
นารูปกแบบการ
ผลกระทบต
อสุงเสริ
ขภาพในกลุ
มและ
วัย
3.
โครงการส
สงเสริ
มสุขภาพวั
ยทํมาความรู
งานในสถาน
แรงงาน
พัประกอบการเพื
ฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิ
่อคุณภาพชีวิตที่ดี จ
พอเพี
(หุนดี ยสุงขภาพดี)

3.
โครงการส
มความรู
๓.
อ่ งเสริ
สารองค
4.
5. โครงการสื
โครงการอบรมเชิ
งปฏิความรู
บัตแิกละาร
พัเกีฒย่ ่ยวกั
นาอาชี
จ
เกี
บบการ
เดิตามแนวทางเศรษฐกิ
นน-วิ-วิง่ ่งของสมาพั
ของสมาพั่อนนธธชมรม
วกั
กิการเดิ
จพกรรมทางกายเพื
เดิ
น-วิง่ เพื
สมาพันธ
พอเพี
น-วิอ่ ่งสุนขฟูภาพไทย
ปชมรมเดิ
องกัยนงและฟ
โรคเรื้อรัง ใหกับ
ชมรม เดิน-วิง่ เพือ่ สุขภาพไทย
ผู4.นําโครงการสื
ใน อบต ครู
นักเรียคนประชาชน
่อสารองค
 ่น
๔.
5. โครงการรายการวิ
ทยุชวามรู
ุมชนหมื
และผู
ป

ระกอบการในแหล
ง
เกี
การเดิ
น-วิ่งของสมาพันธ
ไวย่ยพวกััฒบนากิ
จกรรม
ชมรมเดิน-วิ่ง

5. โครงการรายการวิทยุชุมชนหมื่น
ไวยพัฒนากิจกรรม

หนวยงาน
คณะศึกษาศาสตร

2. โครงการจัโครงการ
ดอบรมเชิงวิชาการ

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

อุสมาพั
ดมศึกษา
ธเดินย-วิ
่งเพืชวลิ
่อสุตขกุภาพ
มหาวิทนยาลั
วงษ
ล
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู
ฝกอบรมและแกนนําสงเสริม
กิจกรรมภายในองคกร

โครงการ

สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข

รวมมืวอยบริ
ในการส
มกิจกรรมทาง
ในหน
การสุงเสริ
ขภาพ
กายในองคกรและชุมชน

ความพึงพอใจของผูรับฟงสื่อ
วิทยุอยูในระดับดีขึ้นไป

จํความพึ
านวนชงพอใจของผู
องทางการสืร่อับสาร
ฟงสื่อ
วิทยุอยูในระดับดีขึ้นไป

จํจําานวนช
นวนชอเอขงทางการ
งทางการสื
่อสาร(คน)
นวนผู
ารวมโครงการ
ประชาสัมพันธและการสื่อสาร
ทั้งภายในและภายนอกองคกร

1. จํานวนพระสงฆและสามเณร
ที่ไดรับการพัฒนาความรูดาน
การสงเสริมตัสุขวภาพและดู
ชี้วดั แล
ตนเอง
รอยละขององค
ชน
2.
จํานวนแกนนํการและชุ
ชุมชนมแกน
หมายทีส่คูงรูอายุ
ฝกแสอนและแกน
นํเปาาชมรมผุ
ละเจาหนที่
นําไดรับการพั
กยภาพ
สาธารณสุ
ขไดฒ
รับนาศั
การพั
ฒนา
ความรูดานการส
ภาพ
ตัวชีง้วาเสริ
ดัที่ไดมรสุับขการ
รอยละของแกนนํ
และดูแลตนเอง
อบรมนํ
ไปใชสอน
เจ
หนาาทีความรู
่ประชาชนอย
าง
รอายละขององค
กร/ชุมชน
ตเปอาเนืหมายมี
่อง การสื่อสารองค
ตัวชี้วดั
ความรูเรื่องกิจกรรมทางกายสู
รับการอบรมมี
เจ
หน
ที่ประชาชนอย
ง 
ผูรอเาขยละของผู
ารวามโครงการได
รับาความรู
นการออกกํ่อาสารความ
ลังกายที่
และทั
ตความรู
อเนื่อกใงษะในการสื
เสี
ถูก่ยตงและปรั
อง บเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพใน
ผูเขมาวัรยวแรงงาน
มโครงการไดรับความรู
กลุ
และทั
ก
ษะในการสื
จํานวนแกนนํา ่อสารความ
งและปรั
บเปลี่ยนพฤติกรรม
จํเสีา่ยนวนช
องทางการ
เพื
อ
่
ลดผลกระทบต
อสุขภาพใน
ประชาสัมพันธและการสื
่อสาร
กลุ
ม

วั
ย
แรงงาน
ทั้งภายในและภายนอกองคกร

เปาหมายมีการสื่อสารองค
จํานวนหนวยงานบริการ
ความรูเรื่องกิจกรรมทางกายสู
สาธารณสุขที่ไดรับการพัฒนา
บุคลากร (แหง)

มากกวา 3.51

มากกว2า 3.51

32
200

3

-

60
-

61

-

มากกวา 3.51

มากกว2า 3.51

70
-สถานประกอบการ
24 แหง
-หนวยบริการ
สุขภาพ
-สถานประกอบการ
(โรงพยาบาล) 24
อยางน24
อแห
ยแห
40
ง ง คน
4 กยาร
ในศู-หน
นยวอยบริ
นามั
สุขภาพ
(โรงพยาบาล) 24
แหง
42
200

คาเปาหมาย
62

80

60
61

30

30

31

มากกวา 3.51

29

มากกว2า 3.51

52
200

5

-

80
-

63

100

80
63

คาเปาหมาย
70
62

63

คาเปาหมาย
62
100
40

30

-

25

24

100
30

30

61

25

-

แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

๒๑

แนวทาง

4. สนับสนุนการพัฒนาองคกร
(สถานศึกษาดานการสงเสริมกิจกรรม
ทางกาย ในศูนยเด็กเล็ก โรงเรียน และ
มหาวิทยาลัย, สถานประกอบการ,
สถานบริการสาธารณสุข) และชุมชน
(ดานการจัดหาพื้นที่สาธารณะ ทาง
สัญจร และกิจกรรมสงเสริมกิจกรรม
ทางกาย) สงเสริมกิจกรรมทางกาย

แนวทาง

2. รอยละของนักเรียนที่เขา
รวมกิจกรรมโครงการมีกิจกรรม
ทางกายเพิ่มขึ้นและมีพฤติกรรม
ตัวชี้วดั
เนือยนิ่งลดลง

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

5. โครงการสนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมทางกายใสถานศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา

6. โครงการสงเสริมและพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ
สาธารณะเพื่อสงเสริมกิจกรรมทาง สํานักงานคณะกรรมการการ
กายในมหาวิทยาลัยอุตรดิตถ
อุดมศึกษา

สํานักงานบริหารและพัฒนา
องคความรู สํานัก
นายกรัฐมนตรี

4. โครงการการพัฒนาพื้นที่เลน
สําหรับเด็ก 3-6 ป สนามเด็กเลน
ตามหลักการพัฒนาสมอง

หนวยงาน

75.1

1. จํานวนโรงเรียนที่ไดรับการ
สนับสนุนเปนโรงเรียนฉลาดเลน

สถาบันวิจัยประชากร ม.มหิดล
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

3. โรงเรียนฉลาดเลน

โครงการ

30

รอยละศูนยพัฒนาเด็กเล็กผาน
เกณฑมาตรฐาน

สํานักสงเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข

1. จํานวนสถานที่ที่สงเสริม
กิจกรรมทางกายไดรับการ
พัฒนา

จํานวนสถานศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษามีการสงเสริม
กิจกรรมทางกายแกเจาหนาที่
และนิสิต นักศึกษา

จํานวนโรงเรียนที่เขารวม
โครงการฯ

11

61

70

-

2. สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ
พัฒนาเด็ก

รอยละขององคกร/ชุมชนไดรับ
การสนับสนุนในการพัฒนา
องคกรดานสงเสริมกิจกรรมทาง
กาย

กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข

90

61

1. โครงการพัฒนาเครือขายความ
รวมมือในการสงเสริมกิจกรรมทาง
กายในองคกรและชุมชน

ตัวชี้วดั

มหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักงาน รอยละของผูรับบริการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการฯพึงพอใจ

หนวยงาน

๕.
6.โครงการเผยแพรความรูทาฤาษี
ดัดตนสูชุมชน

โครงการ

ยังไมระบุจํานวนเปาหมาย

11

11

63

คาเปาหมาย
62
ยังไมระบุจํานวนเปาหมาย

100

100

70

60

90

63

90

45

70

50

90

คาเปาหมาย
62
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๒๒ แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

แนวทาง

แนวทาง

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
หนวฒยงาน
กระทรวงการพั
นาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
สํานักงานบริหารและพัฒนา
องคความรู สํานัก
นายกรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

8. โครงการจัดสวัสดิการแกเด็กใน
สถานรองรับพัโครงการ
ฒนาศักยภาพเด็กใน

5. โครงการสนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมทางกายใสถานศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา

9. โครงการพัฒนารูปแบบศูนย
สุขภาพดีวัยทํางาน (wellness
center)

(ดานกีฬา ดบา: นอาชี
สถานรองรั
เพชรน้พําดหนึานดนตรี
่ง (ดาน)
กีฬา ดานอาชีพ ดานดนตรี)

สถานรองรับ: เพชรนํ้าหนึ่ง

กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
หนวยงาน
ความมั่นคงของมนุ
ษย

๘. โครงการจัดสวัสดิการแกเด็กใน
8.
สถานรองรั
ฒนาศั
นาศักกยภาพเด็
ยภาพเด็กกใน
ใน
สถานรองรับบพัพัฒ

โครงการ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ

7. โครงการองคกรแหงความสุข
(happy workplace)

6. โครงการสงเสริมและพัฒนาพื
นาพื้นน้ ทีที่ ่ มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ
สาธารณะเพือ่ อสสงงเสริ
เสริมมกิกิจจกรรมทางกาย
กรรมทาง สํานักงานคณะกรรมการการ
กายในมหาวิ
ยอุตฎรดิ
อุดมศึกษา
ในมหาวิทยาลัทยาลั
ยราชภั
อุตตรดิถ ตถ

4. โครงการการพัฒนาพื้นที่เลน
สําหรับเด็ก 3-6 ป สนามเด็กเลน
ตามหลักการพัฒนาสมอง

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ

7. โครงการองคกรแหงความสุข
(happy workplace)

2. รอยละของบุคลากรกรม
กิจการเด็กและเยาวชนที่ไดรับ
การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
จํานวนศูนยสุขภาพดีวัยทํางาน
ในสถานประกอยการที่ไดรับ
การพัฒนา

1. จํานวนเด็กแรกเกิดจนถึง
18 ป ที่ไดรับสวัสดิการที่ไดรับ
มาตรฐาน ตัวชี้วดั

จํานวนองคกรแหงความสุข

-

80

61

6,045

3,000

24

-

80

63

คาเปาหมาย
62
80

6,045

5,000

11

63

6,045

5,000

6,045

4,000

ยังไมระบุจํานวนเปาหมาย

2. รอยละของผูมาใชบริการ
กิจกรรมทางกายมีความพึง
พอใจ

11

ยังไมระบุจํานวนเปาหมาย

คาเป6,045
าหมาย
62

4,000

ยังไมระบุจํานวนเปาหมาย

11

61

6,045

3,000

1. จํานวนสถานที่ที่สงเสริม
กิจกรรมทางกายไดรับการ
พัฒนา

จํานวนสถานศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษามีการสงเสริม
กิจกรรมทางกายแกเจาหนาที่
และนิสิต นักศึกษา

1. จํานวนเด็กแรกเกิดจนถึง
18 ป ที่ไดรตัับวสวัชีส้วดิดั การที่ไดรับ
มาตรฐาน
จํานวนโรงเรียนที่เขารวม
โครงการฯ

จํานวนองคกรแหงความสุข

พอใจ

33
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แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

๒๓

แนวทาง

แนวทาง

แนวทาง

แนวทาง

กรมสวัสดิการและคุมครอง
สํานักงานคณะกรรมการการ
แรงงาน กระทรวงแรงงาน
อุดมศึกษา

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
มหาวิทยาลัหน
ยเกษตรศาสตร
วยงาน
สํานักงานคณะกรรมการการ
สํอุกรมควบคุ
าดนัมศึกงานบริ
หารและพั
ฒนา
กระทรวง
กษามโรค
องค
ความรูข สํานัก
สาธารณสุ
นายกรัฐมนตรี

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
หนวยงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการการ
หนวยงาน
สํานักงานกองทุ
นสนับสนุนการ
อุดมศึกษา
สรางเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย

13. โครงการพัฒนานโยบาย
สาธารณะแบบมีสวนรวมและนําสู
การปฏิบัติเพื่อเพิ่มอัตราการมี

โครงการ
15. โครงการวัดสงเสริมสุขภาพ

เป
วัดศูนมยชนกลางส
งเสริที่ไมดรับ
จํานนวนชุ
(อบต)
สุการพั
ขภาพฒนานโยบายสาธารณะ

สํมหาวิ
านักทงานคณะกรรมการ
ยาลัยนเรศวร สํานักงาน
อุคณะกรรมการการอุ
ดมศึกษา
ดมศึกษา

เพิ่มเพิ่มอัตราการมีกิจกรรมทาง

ตัวชี้วดั
จํานวนวัดที่ไดรับการสงเสริมให

จํานวนสถานสงเคราะหคนชรา
ที่รับการอบรม

จํานวนชุมชน (อบต) ที่ไดรับ
การพัฒนานโยบายสาธารณะ
1.
านวนเด็
กแรกเกิกิจดกรรมทาง
จนถึง
เพิ่มจํเพิ
่มอัตราการมี
18
ป ที่ไกดเขตภาคเหนื
รับสวัสดิการที
กายในเด็
อ ่ไดรับ
มาตรฐาน
ตอนลาง

วชี้วงความสุ
ดั
จํานวนองคกตัรแห
ข

2. รอยละของผูมาใชบริการ
กิจําจนวนอปท.
กรรมทางกายมี
/ผูเขคารวามพึ
วม ง
พอใจ
กิจกรรม

1. จํานวนสถานประกอบการที่
จํานวนสถานศึกษาใน
มีการสงเสริมสวัสดิการแรงงาน
ระดับอุดมศึกษามีการสงเสริม
ผูสูงอายุ
กิจกรรมทางกายแกเจาหนาที่
และนิ
สิต นักศึกษา พฤติกรรม
2.
จํานวนแรงงานมี
สุขภาพที่เหมาะสม
1. จํานวนสถานที่ที่สงเสริม
กรรมทางกายได
รับ่ไการ
รกิอจยละของบุ
คลากรที
ดรับการ
พัฒนา

2. รอยละของบุคลากรกรม
กิจําจนวนอปท.
การเด็กและเยาวชนที
/ผูเขารวม ่ไดรับ
การส
งเสริมตัการพั
กิจกรรม
วชี้วฒดั นาคุณภาพ
ชีวิต
จํานวนโรงเรี
่เขารววัยมทํางาน
นวนศูนยสยุขนที
ภาพดี
โครงการฯ
ในสถานประกอยการที่ไดรับ
การพัฒนา

รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ
ตัวชี้วดั
พัฒนา

หนวยงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

14. โครงการคลินิกอบไออุนรัก
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
องคการบริหารสวนจังหวัด
สํานักงานคณะกรรมการการ
นครราชสีมา: การดูแลผูสูงอายุแบบ อุดมศึกษา
องครวม

12. โครงการจัดกิจกรรมการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพใหประชาชน
ในพืน้ ที่ ต.กําโครงการ
แพงแสน โดยจัด
7. โครงการองค
กรแหงความสุข
รวมกับ อบต.กําแพงแสน
(happy workplace)
13. โครงการพัฒนานโยบาย
สาธารณะแบบมีสวนรวมและนําสู
8.
โครงการจั
สวั่มสอัดิตกราการมี
ารแกเด็กใน
การปฏิ
บัติเพื่อดเพิ
สถานรองรั
บพัฒนาศักกยภาพเด็
กิจกรรมทางกายในเด็
เขต กใน
ภาคเหนือตอนลาง

6. โครงการสงเสริมและพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ
11.
โครงการบริ
นาทรัพยากร กรมกิ
สาธารณะเพื
่อสหงารและพั
เสริมกิฒจกรรมทาง
สํานักจงานคณะกรรมการการ
การเด็กและเยาวชน
บุกายในมหาวิ
คคลสูความเปทนยาลั
เลิศ ย(โครงการพั
ฒ
นาสุ
ข
อุตรดิตถ
อุกระทรวงการพั
ดมศึกษา ฒนาสังคมและ
ภาวะองคกรดานคุณภาพชีวิต สวนกลาง)
ความมั่นคงของมนุษย

10. โครงการสงเสริมสวัสดิการ
5. โครงการสนับสนุนการสงเสริม
แรงงานผูสงู อายุเพื่อพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมทางกายใสถานศึกษาใน
ชีวิตและเจตคติที่ดีในการทํางาน
ระดับอุดมศึกษา
หลังเกษียณ

กําลังกายเพื่อโครงการ
สุขภาพใหประชาชน
ในพืน้ ที่ ต.กําแพงแสน โดยจัด
4.
โครงการการพั
ฒนาพื
้นที่เนลยน
9.
โครงการพั
ปแบบศู
รวมกั
บ อบต.กํฒานารู
แพงแสน
บเด็วกัยทํ3-6
สนามเด็กเลน
สุสํขาหรั
ภาพดี
างานป (wellness
ตามหลักการพัฒนาสมอง
center)

สถานรองรับ: เพชรน้ําหนึ่ง (ดาน
กี12.
ฬา โครงการจั
ดานอาชีพดดกิาจนดนตรี
)
กรรมการออก

11. โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลสูความเปโครงการ
นเลิศ (โครงการพัฒนาสุข
ภาวะองคกรดานคุณภาพชีวิต สวนกลาง)

3

61

2

6,045

3

61

3,000

1/ 100

80

63

5,000

1/ 100

80

6,000

6,045

63
ยังไมระบุจํานวนเปาหมาย

คาเปาหมาย
ยังไมระบุจํา62
นวนเปาหมาย

ยังไมระบุจํานวนเปาหมาย

6,045

ยังไมระบุจํานวนเปาหมาย

คาเปาหมาย
4,000
62

ยังไมระบุจํานวนเปาหมาย
1/ 100

ยังไมระบุจํานวนเปาหมาย
80

6,000

6,000

11

-

ยังไมระบุจํานวนเป
24 าหมาย

11

63

1/ 100

80

63

80

คาเปาหมาย
62

1/ 100

80

คาเปา80
หมาย
62

5,060
11

-

61

1/ 100

80

61

80

33

34
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๒๔ แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

แนวทาง

แนวทาง
นวนวัดที่ไยดนที
รับการส
จํานวนโรงเรี
่เขารวงมเสริมให
เปนวัดศูนยกลางสงเสริม
โครงการฯ
สุขภาพ

ยาลัยหมหาสารคาม
สํมหาวิ
านักทงานบริ
ารและพัฒนา
สํานัคกวามรู
งานคณะกรรมการ
องค
 สํานัก
อุดมศึกฐษา
นายกรั
มนตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สํานักงานคณะกรรมการการ
สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
อุดมศึกษา

16. โครงการสงเสริมสุขภาพผู
5. โครงการสนับสนุนการสงเสริม
สูงอายุและคนพิการในเขตพื้นที่
กิจกรรมทางกายใสถานศึกษาใน
รับผิดชอบ 6 ชุมชน
ระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี สํานักงาน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
คณะกรรมการอุดมศึกษา
สรางเสริมสุขภาพ
คณะวิ
ยาศาสตร
การกีฬา
กรมกิจทการเด็
กและเยาวชน
มหาวิ
ทยาลัยเกษตรศาสตร
กระทรวงการพั
ฒนาสังคมและ
สํความมั
านักงานคณะกรรมการ
่นคงของมนุษย
อุดมศึกษา
สมาพันธชมรมเดิน-วิ่งเพื่อ
สุขภาพ

18. โครงการสงเสริมการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ (แอโรบิก)/
7. โครงการองคกรแหงความสุข
กิจกรรมออกกําลังกายในรมและ
(happy workplace)
กลางแจง (สถานที่)

19.
จัดตั้งศูนดยสวั
ฟนสฟูดิสกุขารแก
ภาพและการ
8. โครงการจั
เด็กใน
เคลื
อ
่
นไหวสํ
า
หรั
บ
ผู
ม

ป
ี
ญ

หาทาง
สถานรองรับพัฒนาศักยภาพเด็กใน
สุขภาพ

20. ขับเคลื่อนใหมีงานเดินวิ่งเพื่อ
สุขภาพผานสถานศึกษา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ชมรมเดินวิ่ง
โดยการใหเงินสนับสนุนจัดกิจกรรม
เดินวิ่งและสนับสนุนอุปกรณ
อํานวยการจัดการวิ่ง

6. โครงการสโครงการ
งเสริมและพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัหน
ยอุวตยงาน
รดิตถ
สาธารณะเพื่อสงเสริมกิจกรรมทาง สํานักงานคณะกรรมการการ
กรมผู
อายุ กระทรวงการ
17.
โรงเรียนผู
สูงอายุ
กายในมหาวิ
ทยาลั
ยอุตรดิตถ
อุดมศึสกูงษา
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย

เพิ่มปริมาณนักวิ่ง (ปจจุบันมีนัก
วิ่ง 15.1 ลานคน)

จํ1.านวนศู
นยฟกนแรกเกิ
ฟูสุขภาพและ
จํานวนเด็
ดจนถึง
การเคลื
อ
่
นไหวสํ
า
หรั
บ
ผูมีป่ไดญรหา
18 ป ที่ไดรับสวัสดิการที
ับ
ทางสุ
ข
ภาพ
(แห
ง
)
มาตรฐาน

2. รอยละของผูมาใชบริการ
กิจกรรมทางกายมีความพึง
รพอใจ
อยละนักศึกษา เจาหนาที่
อาจารยมหาวิทยาลัยและ
จํานวนองคกรแหงความสุข
ประชาชนทั่วไปมาออกกําลัง
กาย

1. จํานวนชุมชนที่ไดรับการ
จํานวนสถานศึกษาใน
สนับสนุนสงเสริมสุขภาพผุ
ระดับอุดมศึกษามีการสงเสริม
สูงอายุและคนพิการ
กิจกรรมทางกายแกเจาหนาที่
2. รอสยละของผู
และนิ
ิต นักศึกสษาูงอายุที่มี
ปญหาและคนพิการไดรับ
1. จํานวนสถานที
่ทดั ี่สงเสริม
บริการสงเสริตัมวสุชีข้วภาพ
กิจกรรมทางกายไดรับการ
จํพัาฒนวนโรงเรี
ยนผูสูงอายุ
นา

ตัวชี้วดั

15.โครงการการพั
โครงการวัดสฒงเสริ
4.
นาพืมสุ้นขทีภาพ
่เลน
สําหรับเด็ก 3-6 ป สนามเด็กเลน
ตามหลักการพัฒนาสมอง

หนวยงาน

ตอนลาง
สูงอายุและคนพิการ
จํานวนสถานสงเคราะหคนชรา
2. รอยละของผูสูงอายุที่มี
ที่รับการอบรม
ปญหาและคนพิการไดรับ
บริการสงเสริมสุขภาพ

อุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

ภาคเหนือตอนลาง
รับผิดชอบ 6 ชุมชน
14. โครงการคลินิกอบไออุนรัก
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา: การดูแลผูสูงอายุแบบ
องครวม โครงการ

80

80

200

89

เพิ่มปริมาณนักวิ่ง
รอยละ 10

5,000

80

300

63

80

6
11

63

เพิ่มปริมาณนักวิ่ง
รอยละ 10

35

35

33
เพิ่มปริมาณนักวิ่ง
รอยละ 10

ยังไมระบุจํานวนเปาหมาย
6,045
6,045

4,000

3,000

4
6,045

80

80

ยังไมระบุจํานวนเปาหมาย

62

61

หมายาหมาย
ยังไมรคะบุาเป
จําานวนเป

6
11

ยังไมระบุจํานวนเปาหมาย

คาเปาหมาย
62

ยังไมระบุจํานวนเปาหมาย
80
80

6
11

61

2
80

แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

๒๕

5. สรางและพัฒนาเครือขายความ
รวมมือในการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
ในองคกร และชุมชน

แนวทาง

จักรยานไทย

ตนแบบที่มีกิจกรรมทางกาย

2. โครงการสร า งความสั ม พั น ธ กั บ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
เครื อ ข า ยการวิ จั ย ภายใน/นอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการการ
ประเทศ
อุดมศึกษา

จํานวนกิจกรรมกับเครือขาย
การวิจัยภายใน/ภายนอก
ประเทศ

1. จํานวนองคกร/ชุมชนที่มี
กิจกรรมทางกาย
2. จํานวนหนวยงานสงเสริม
ระดับตําบล (เปนอยางนอย) ที่
มีการดําเนินการสงเสริม
กิจกรรมทางกาย
3. จํานวนบุคลากรในองคกร/
ชุมชนที่มีกิจกรรมทางกาย
4. การกําหนดเกณฑมาตรฐาน
องคกร/ชุมชนตนแบบ
รอยละของเครือขายความ
รวมมือในการสงเสริมกิจกรรม
ทางกายไดรับการพัฒนา

สถาบันการเดินและการ

22. โครงการพัฒนาองคกร/ชุมชน

1. โครงการพั ฒ นาเครื อ ข า ยความ กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
รวมมือในการสงเสริมกิจกรรมทาง สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
กายในองคกรและชุมชน
สาธารณสุข

จํานวนผูเขารวมการอบรม

ตัวชี้วดั

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

หนวยงาน

21. โครงการอบรมเสริมสราง
บทบาทขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

โครงการ

1

1

100

เพิ่มขึ้นรอยละ 10

-

-

20

-

61

คาเปาหมาย
62

1

100

20

37

เพิ่มขึ้นรอยละ

-

63

๒๖ แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

โครงการ

โครงการพัฒนากฎหมายและ
มาตรฐานการสงเสริมกิจกรรมทาง
กาย

โครงการพัฒนากฎหมายและ
มาตรฐานการสงเสริมกิจกรรมทาง
กาย

แนวทาง

1. พัฒนามาตรฐานองคกรและชุมชน
สงเสริมกิจกรรมทางกาย

2. พัฒนากฎหมายการสงเสริม
กิจกรรมทางกายในองคกรและชุมชน

กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข

กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข

จํานวนแนวทางกฎหมายสงเสริม
กิจกรรมทางกายในองคกร/ชุมชน

จํานวนคูมือ/แนวทางมาตรฐาน
องคกร/ชุมชนสงเสริมกิจกรรมทาง
กาย

ตัวชี้วดั

100

2. รอยละของจํานวนผูเขารวม
โครงการไดรับการพัฒนาทักษะ
อาชีพตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

หนวยงาน

3 เครือขายตอ
พื้นที่

1. จํานวนเครือขายที่รวมมือ
สงเสริมกิจกรรมทางกายใน
พื้นที่โครงการตามพระราช
ประสงคและโครงการตาม
พระราชดําริ

5. โครงการส ง เสริ ม ความรู แ ละ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
พัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
พอเพียง
ความมัน่ คงของมนุษย

-

-

61

-

จํานวนเครือขายหนวยงาน
บริการสาธารณสุขที่มีศักยภาพ
ในการดําเนินงาน (แหง)

12

61

4. พัฒ นาศั ก ยภาพอาชีว อนามัยใน กรมควบคุมโรค กระทรวง
หน ว ยงานบริ ก ารสาธารสุ ข ในการ สาธารณสุข
จั ด บริ ก ารอาชี ว อนามั ย ให กั บ วั ย
แรงงานรวมกับเครือขายในพื้นที่

ตัวชี้วดั
จํานวนเครือขายที่มีศักยภาพใน
การดําเนินงาน (แหง)

หนวยงาน

3. ก า ร พั ฒ น า เ ค รื อ ข า ย ก า ร กรมควบคุมโรค กระทรวง
ดํ า เนิ น งานด า นโรคภั ยสุ ข ภาพจาก สาธารณสุข
การประกอบอาชีพกลุมวัยทํางาน

โครงการ

พัฒนากฎหมายและมาตรฐาน
กลยุทธกลยุ
ที่ ๓ทธพัทฒี่ 3นากฎหมายและมาตรฐาน

แนวทาง

-

1

คาเปาหมาย
62

100

4 เครือขายตอ
พื้นที่

24

-

คาเปาหมาย
62

1

1

63

100

38

5 เครือขายตอ
พื้นที่

-

-

63

แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

๒๗

๒๘ แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
39

สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

ยุทธศาสตรที่ ๓ : พัฒนาระบบสนับสนุนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
ยุทธศาสตรที่ ๓.๑ พัฒนาระบบสนับสนุนการสรางองคความรูและวิจัยกิจกรรมทางกาย
เปาประสงค
มีระบบสนับสนุนการสรางองคความรู และวิจัยกิจกรรมทางกาย
ตัวชี้วัด / เปาหมาย
มีระบบสนับสนุนการสรางองคความรู และวิจัย กิจกรรมทางกายที่มีความชัดเจนและครอบคลุม
มิติตางๆ ของการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ๑ ระบบ
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาหนวยงานสนับสนุนการผลิตองคความรูและวิจัยกิจกรรมทางกาย
กลยุทธที่ ๒ พัฒนากระบวนการกําหนดมาตรฐานการวิจัย
กลยุทธที่ ๓ การนําการวิจัยไปใช และสรางระบบใหงานวิจัยขับเคลื่อนไปใชประโยชนได
กลยุทธที่ ๔ เครือขายการทาวิจัย (การมีสวนรวมของคน)

-

-

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการ กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
จํานวนแนวทางการขอและ
สรางองคความรูแ ละวิจัยกิจกรรม สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง จัดสรรประมาณสนับสนุนการ
สรางองคความรูแ ละวิจัย
ทางกาย
สาธารณสุข
กิจกรรมทางกาย

3. จัดทําแนวทางการขอและ
จัดสรรประมาณสนับสนุนที่
เพียงพอและยั่งยืน ตอการสราง
องคความรูและวิจัย

61

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการ กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
จํานวนกรอบการวิจัย
สรางองคความรูแ ละวิจัยกิจกรรม สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง ระดับชาติที่มปี ระเด็นกิจกรรม
ทางกาย
สาธารณสุข
ทางกาย

ตัวชี้วดั

2. ผลักดันกรอบการวิจัย
ระดับชาติ ใหมีประเด็นกิจกรรม
ทางกาย

หนวยงาน
-

โครงการ

1. กําหนดหนวยงานเปนกลไกในการ โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการ กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
จัดตั้งหนวยงานสนับสนุนการ
สนับสนุนการสรางองคความรูและ
สรางองคความรูแ ละวิจัยกิจกรรม สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง สรางองคความรูแ ละวิจัย
วิจัยกิจกรรมทางกาย
ทางกาย
สาธารณสุข
กิจกรรมทางกาย

แนวทาง

กลยุทธที่ ๑ พักลยุ
ฒนาหน
บสนุ
นการผลิบตสนุ
องค
ความรูตแองค
ละวิคจวามรู
ัยกิจแกรรมทางกาย
ทธที่ว1ยงานสนั
พัฒนาหน
วยงานสนั
นการผลิ
ละวิจัยกิจกรรมทางกาย

1

1

1

คาเปาหมาย
62

1

1

-

63
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แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

๒๙

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
สรางองคความรูแ ละวิจัยกิจกรรม
ทางกาย

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
สรางองคความรูแ ละวิจัยกิจกรรม
ทางกาย

3. สงเสริมใหหนวยงานที่ทําวิจัย
ไดมีการพัฒนาการทําวิจัยใหได
มาตรฐาน

4. สนับสนุนองคความรูในดาน
ระเบียบวิธีวิจัยดานกิจกรรมทาง
กาย ใหหนวยงานที่ทําวิจัย และ
นักวิจัยชุมชน

จํานวนครั้งการสงเสริม
สนับสนุนหนวยงานวิจัย
นักวิจัยดานองคความรู อุปกรณ
และเทคโนโลยีการทําวิจัย
กิจกรรมทางกายเพื่อใหได
มาตรฐาน

จํานวนมาตรฐานการวิจัย
กิจกรรมทางกาย

จัดทําเปาหมาย ประเด็นการ
วิจัยการสงเสริมกิจกรรมทาง
กาย ปละ 1 ครั้ง

ตัวชี้วดั

กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
รอยละของหนวยงานเปาหมาย
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง ทีท่ ําวิจัยไดรับการสนับสนุนองค
ความรูดานระเบียบวิธีวิจัยดาน
สาธารณสุข
กิจกรรมทางกาย

กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข

กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
สรางองคความรูแ ละวิจัยกิจกรรม
ทางกาย

2. กําหนดมาตรฐานการวิจัยให
ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ
ทางวิชาการ

หนวยงาน
กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข

โครงการ

1. มีการกําหนดเปาหมาย ประเด็น โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
การวิจัย เพื่อการสงเสริมกิจกรรม สรางองคความรูแ ละวิจัยกิจกรรม
ทางกาย ครอบคลุมทุกมิติที่สําคัญ ทางกาย
อยางมีสวนรวม

แนวทาง

2 นากระบวนการกํ
พัฒนากระบวนการกํ
าหนดมาตรฐานการวิ
กลยุทกลยุ
ธที่ท๒ธทพัี่ ฒ
าหนดมาตรฐานการวิ
จัยจัย

-

-

-

-
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-

-

-

-

คาเปาหมาย
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๓๐ แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

-

รายงานผลงานวิจัยกิจกรรมทาง
กายประจําป

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
สรางองคความรูแ ละวิจัยกิจกรรม
ทางกาย

6. รวบรวมขอมูลงานวิจัย
กิจกรรมทางกายทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ

กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข

-

กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
รอยละของหนวยงานเปาหมาย
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง ทีท่ ํางานวิจัยไดรับการสนับสนุน
อุปกรณและเทคโนโลยีในการ
สาธารณสุข
ทําวิจัยกิจกรรมทางกาย

61

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
สรางองคความรูแ ละวิจัยกิจกรรม
ทางกาย

ตัวชี้วดั

5. สนับสนุนอุปกรณและ
เทคโนโลยีในการทําวิจัยกิจกรรม
ทางกาย ใหหนวยงานที่ทําวิจัย

หนวยงาน

โครงการ

แนวทาง

-

-

คาเปาหมาย
62

1

100

63
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แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

๓๑

5. นําผลการวิจยั ที่ไดมาตรฐาน โครงการขับเคลื่อนการนํางานวิจัย
กําหนดเปนนโยบายในระดับชาติ กิจกรรมทางกายไปใชประโยชน
ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนสูการ
ปฏิบัติ

ตัวชี้วดั

กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
จํานวนผลงานวิจยั ที่กําหนดเปน
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง นโยบายขับเคลื่อนในระดับชาติ
สาธารณสุข

หนวยงาน

โครงการขับเคลื่อนการนํางานวิจัย
กิจกรรมทางกายไปใชประโยชน

4. สนับสนุนองคความรูในดาน
ระเบียบวิธีวิจัยดานกิจกรรมทาง
กาย ใหหนวยงานที่ทําวิจัย และ
นักวิจัยชุมชนแนวทาง

โครงการ

กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
รอยละของพื้นที่เปาหมายนํา
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง ผลการวิจัยไปใชเหมาะสม
สาธารณสุข

โครงการขับเคลื่อนการนํางานวิจัย
กิจกรรมทางกายไปใชประโยชน

3. จัดทํากลุมเปาหมายหรือพื้นที่
ตัวอยางในการนําผลวิจัยไปใช
เพื่อนําผลไปขยายในพื้นที่หรือ
กลุมเปาหมายอื่นๆ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข

กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
จํานวนคูมือขอแนะนํากิจกรรม
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง ทางกายที่ไดจากผลการวิจัย
สาธารณสุข
สําหรับหนวยงานและประชาชน

ตัวชี้วดั

2. จัดทําคูมือ แนวทาง รูปแบบ โครงการขับเคลื่อนการนํางานวิจัย
ที่ไดจากผลการวิจัยนําไปสูการ
กิจกรรมทางกายไปใชประโยชน
ปฏิบัติที่เขาใจงาย หนวยงานหรือ
ประชาชนเปาหมายสามารถ
นําไปใชประโยชนได

หนวยงาน
กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
1.จํานวนชองทางการเผยแพร
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง ผลงานวิชาการกิจกรรมทางกาย
สาธารณสุข

โครงการ

1. เผยแพรผลงานวิชาการ งานวิจัย โครงการขับเคลื่อนการนํางานวิจัย
ในสื่อสิ่งพิมพ เวปไซต ชองทางอื่นๆ กิจกรรมทางกายไปใชประโยชน
ที่ใหหนวยงานประชาชนคนควาได
งาย

แนวทาง

กลยุทธที่ ๓ การนําการวิจัยไปใช และสรางระบบใหงานวิจัยขับเคลื่อนไปใชประโยชนได
กลยุทธที่ 3 การนําการวิจัยไปใช และสรางระบบใหงานวิจัยขับเคลื่อนไปใชประโยชนได

-

61

-

-

61

-

คาเปาหมาย
62

เริ่มดําเนินการป 2564

เริ่มดําเนินการป 2564

-

-

คาเปาหมาย
62

1

63

2

1

63
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๓๒ แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

โครงการขับเคลื่อนการนํางานวิจัย
กิจกรรมทางกายไปใชประโยชน

1. พัฒนาเครือขายการวิจัย
ภายใน/นอกประเทศ โดยการสราง
ความสัมพันธ หรือประสานงาน
อยางตอเนื่อง

2. มีพื้นที่สื่อสารแลกเปลี่ยนการ โครงการขับเคลื่อนการนํางานวิจัย
ทําวิจัย เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู กิจกรรมทางกายไปใชประโยชน
ระหวางเครือขาย

โครงการ

แนวทาง

กลยุทธที่ 4 เครือขายการทําวิจัย (การมีสวนรวมของคน)
กลยุทธที่ ๔ เครือขายการทําวิจัย (การมีสวนรวมของคน)

รอยละของเครือขายภายนใน/
ภายนอกประเทศเปาหมายให
ความรวมือดานการวิจัย
กิจกรรมทางกาย

ตัวชี้วดั

กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
จํานวนกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง เรียนรูการทําวิจัยกิจกรรมทาง
สาธารณสุข
กายของเครือขาย

กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข

หนวยงาน

-

-

61

-

-

คาเปาหมาย
62

1

1

63

46

45

แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

๓๓

๓๔ แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)

สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

ยุทธศาสตรที่ ๓.๒ พัฒนาระบบสนับสนุนการเฝาระวังการมีกิจกรรมทางกาย
เปาประสงค
มีระบบเฝาระวังการมีกจิ กรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิง่ ทีค่ รอบคลุมทุกกลุม วัย และสถานที่
ตัวชี้วัด / เปาหมาย
มีระบบเฝาระวังการมีกจิ กรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิง่ ทีค่ รอบคลุมทุกกลุม วัย และสถานที่
การจัดเก็บ วิเคราะห และแปลผลขอมูลกิจกรรมทางกายเพื่อที่จะใชในการวางแผนดําเนินการ และประเมินผล
โครงการ และนําผลที่ไดไปเผยแพรใหแกผูที่มีสวนเกี่ยวของไดใชประโยชน ๑ ระบบ
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาระบบเฝาระวังสถานการณกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่ง
กลยุทธที่ ๒ พัฒนามาตรฐาน / เครื่องมือ การเฝาระวังกิจกรรมทางกาย / พฤติกรรมเนือยนิ่ง
กลยุทธที่ ๓ การนําขอมูลไปใช (Utilization)

กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข

กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข

2. จัดระบบสํารวจ/เฝาระวัง การ พัฒนาระบบเฝาระวังและติดตาม
บริหารจัดการสงเสริมกิจกรรม
การมีกิจกรรมทางกาย
ทางกาย/พฤติกรรมเนือยนิ่ง การ
มีสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมี
กิจกรรมทางกายขององคกร และ
ชุมชน

3. พัฒนาตัวชี้วัด การเฝาระวัง
พัฒนาระบบเฝาระวังและติดตาม
กิจกรรมทางกาย/พฤติกรรมเนือย การมีกิจกรรมทางกาย
นิ่ง ในกลุมวัย และทุกชุมชน

4. พัฒนาศักยภาพหนวยงานใน พัฒนาระบบเฝาระวังและติดตาม
การเฝาระวังกิจกรรมทางกายใน การมีกิจกรรมทางกาย
พื้นที่เพื่อเผาระวังการมีกิจกรรม
ทางกายของแตละพื้นที่ไดถูกตอง
และทันสมัย

หนวยงาน
กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข

โครงการ

พัฒนาระบบเฝาระวังและติดตาม
1. จัดระบบสํารวจ/เฝาระวัง
สถานการณการมีกิจกรรมทางกาย/ การมีกิจกรรมทางกาย
พฤติกรรมเนือยนิ่ง ของประชาชน
ในระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด

แนวทาง

ตัวชี้วดั

รอยละของหนวยงานเปาหมาย
ไดมีการเฝาระวังกิจกรรมทาง
กายถูกตองและทันสมัย

มีตัวชี้วัดการเฝาระวังกิจกรรม
ทางกาย/พฤติกรรมในกลุมวัย
และชุมชน

รายงานผลสถานการณการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายใน
องคกรและชุมชน ปละ 1 ครั้ง

รายงานผลถานการณการมี
กิจกรรมทางกาย/พฤติกรรม
เนือยนิ่ง อยางนอยปละ 1 ครั้ง

กลยุทธที่ ๑ พักลยุ
ฒนาระบบเฝ
ระวังสถานการณ
กิจกรรมทางกายและพฤติ
กรรมเนือยนิ
่ง อยนิ่ง
ทธที่ 1 พัฒานาระบบเฝ
าระวังสถานการณ
กิจกรรมทางกายและพฤติ
กรรมเนื

-

-

-

-

61

ศูนยอนามัย
ทุกแหงและ
สสจ.
เปาหมาย

ทุกกลุมวัย

1 ครั้ง/ป

1 ระบบ

คาเปาหมาย
62

48

ศูนยอนามัยทุก
แหงและสสจ.
ทุกแหง

ทุกกลุมวัยและ
ทุกชุมชน

1 ครั้ง/ป

1 ระบบ

63

แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

๓๕

กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข

2. พัฒนาเครื่องมือการเฝาระวัง
กิจกรรมทางกาย/พฤติกรรม
เนือยนิ่งใหเหมาะสมกับบริบท
ของเครื่องมือและมีความเชื่อถือ
ได

พัฒนาเครื่องมือเฝาระวังการมี
กิจกรรมทางกาย

หนวยงาน
กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข

โครงการ

1. ศึกษามาตรฐานจากภายนอก พัฒนาเครื่องมือเฝาระวังการมี
ประเทศและภายในประเทศเพื่อ
กิจกรรมทางกาย
วิเคราะหออกแบบเครื่องมือที่
เชื่อถือไดและเหมาะสมกับประเทศ
ไทย

แนวทาง

ตัวชี้วดั

มีเครื่องมือในการเฝาระวัง
กิจกรรมทางกาย/พฤติกรรม
เนือยนิ่งที่เหมาะสมกับบริบท
ของคนไทย

ไดเครื่องมือในการเฝาระวัง
กิจกรรมทางกาย/พฤติกรรม
เนือยนิ่ง และผลการศึกษา
มาตรฐาน

กลยุทกลยุ
ธที่ท๒ธทพัี่ ฒ
/ เครื่องมื
/ พฤติกรรมเนื
กรรมเนื
อยนิ
2 นามาตรฐาน
พัฒนามาตรฐาน/เครื
่องมือ อการเฝ
การเฝาระวั
าระวังงกิกิจจกรรมทางกาย
กรรมทางกาย/พฤติ
อยนิ
่ง ่ง

-

-

61

1 ชุด

1 ชุด

คาเปาหมาย
62

-

-

63
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๓๖ แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

พัฒนาระบบการสื่อสารการมี
กิจกรรมทางกาย

3. มีมาตรการรองรับ ในการ
จัดการกับผลของขอมูลการเฝา
ระวังในหนวยงานที่เกี่ยวของ/
รับผิดชอบ ในพื้นที่

กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข

กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข

พัฒนาระบบการสื่อสารการมี
กิจกรรมทางกาย

2. พัฒนาการสื่อสารขอมูล เพื่อ
การนําไปใชประโยชนในพื้นที่
ชุมชน

หนวยงาน
กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข

โครงการ

1. จัดทําระบบการวิเคราะหขอมูล พัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลเพื่อการ
และการรายงานผลไปยังหนวยงานที่ จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
เกี่ยวของในระดับประเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย

แนวทาง

กลยุทกลยุ
ธที่ท๓ธทการนํ
าขอามูขลอไปใช
(Utilization)
ี่ 3 การนํ
มูลไปใช
(Utilization)

รอยละของหนวยงานพื้นที่
เปาหมายมีมาตรการรองรับฯ

มีการสื่อสารขอมูลสถานการณ
การมีกิจกรรมทางกายของพื้นที่

รายงานผลการเฝาระวังการมี
กิจกรรมทางกายอยางนอยปละ
1 ครั้ง

ตัวชี้วดั

1 ครั้ง/ป

1 ครั้ง/ป

-

-

อยางนอย

อยางนอย

-

อยางนอย
1 ครั้ง/ป

อยางนอย
1 ครั้ง/ป

1 เรื่อง

อยางนอย

-

61

63

คาเปาหมาย
62
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แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

๓๗

๓๘ แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)

ยุทธศาสตรที่ 3.3 พัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เปาประสงค
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการสงเสริม
กิจกรรมทางกาย
ตัวชี้วัด / เปาหมาย
มีระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ทั้งการพัฒนา
องคความรู รูปแบบ และวิธีการถายทอดการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ในสวนกลาง สถาบันการศึกษาสวนภูมิภาค
ไปจนถึงทองถิ่น ๑ ระบบ
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกาย
กลยุทธที่ ๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากร

เปาประสงค บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการสงเสริมกิจกรรมทางกาย

ยุทธศาสตรที่ ๓.๓ พัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ตัวชี้วัด/เปาหมาย มีระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ทั้งการพัฒนาองคความรู รูปแบบ และวิธีการถายทอดการสงเสริม

สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัย

กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัย

โครงการพัฒนาหลักสูตรการมี
กิจกรรมทางกาย เพื่อสงเสริมการมี
สุขภาพดี

1. มีการกําหนดแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกาย
สําหรับบุคลากรในกระทรวงที่
เกี่ยวของกับการสงเสริมกิจกรรม
ทางกาย

2. จัดทําคูมือ/สื่อการสอน การ โครงการพัฒนาหลักสูตรการมี
สงเสริมกิจกรรมทางกาย สําหรับ กิจกรรมทางกาย เพื่อสงเสริมการมี
บุคลากร
สุขภาพดี

หนวยงาน

โครงการ

แนวทาง

กลยุกลยุ
ทธทที่ ๑ธทพัี่ 1ฒพันาหลั
กสูตกรกิ
ฒนาหลั
สูตจรกิกรรมทางกาย
จกรรมทางกาย

กลยุทธที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร

กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกาย

2.จํานวนคูมือ/สือ่ การสอน การ
สงเสริมการมีกิจกรรมทางกาย
สําหรับบุคลากรสาธารณสุข

1. จํานวนหลักสูตรการอบรม
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ของบุคลากร

ตัวชี้วดั

-

-

61

1

1

คาเปาหมาย
62

1

1

63
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แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

๓๙

โครงการ

หนวยงาน

3. ประเมินความรู ศักยภาพ
ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพการสงเสริมกิจกรรม
ทางกาย

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
บุคลากรดานการสงเสริมการมีกิจกรรม สุขภาพ กรมอนามัย
ทางกายเพื่อสุขภาพที่ดี

2. เพิ่มหลักสูตรกิจกรรมทาง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
กายในคณะวิทยาศาสตรการ
บุคลากรดานการสงเสริมการมีกิจกรรม สุขภาพ กรมอนามัย
กีฬา/พลศึกษา/สถาปตยกรรม/ ทางกายเพื่อสุขภาพทีด่ ี
สิ่งแวดลอม/ผังเมือง

1. พั ฒนาศั กยภาพบุ คลากรใน โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
กระทรวงที่เกี่ยวของ ในดานการ บุคลากรดานการสงเสริมการมีกิจกรรม สุขภาพ กรมอนามัย
สงเสริมกิจกรรมทางกาย ผานการ ทางกายเพื่อสุขภาพทีด่ ี
อบรม/ถายทอด

แนวทาง

ฒนาศั
กยภาพบุ
คลากร
กลยุกลยุ
ทธทที่ ๒ธทพัี่ 2ฒพันาศั
กยภาพบุ
คลากร

1. รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
การอบรมความรูผานเกณฑ

1. รอยละของหนวยงานที่
เกี่ยวของสงบุคลากรเขารับการ
อบรมและพัฒนา

ตัวชี้วดั

-

-

61

1

เริ่มดําเนินการป 2564

1

คาเปาหมาย
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1

1
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๔๐ แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

๔๑

ยุทธศาสตรที่ ๓.๔ พัฒนาระบบสนับสนุนการสื่อสารรณรงคกิจกรรมทางกาย

ยุทธศาสตรที่ 3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการสื่อสารรณรงคกิจกรรมทางกาย

เปาประสงค
ประชาชนไดรับการสื่อสารรณรงคดานกิจกรรมทางกาย
ตัวชี้วัด / เปาหมาย
มีระบบการสื่อสารรณรงคกิจกรรมทางกายใหกับประชาชน ตั้งแตการพัฒนาประเด็น เนื้อหา
ชองทาง และการวางแผนการสื่อสาร ๑ ระบบ
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาเนื้อหาและรูปแบบ สําหรับการสื่อสารรณรงคกิจกรรมทางกาย
กลยุทธที่ ๒ สื่อสารกิจกรรมทางกาย

หนวยงาน

3. สื่อสารผานทาง โซเซียล
เน็ตเวิรค/ ออนไลน

1. กํ า หนดช ว งเวลาการสื่ อ สาร โครงการพัฒนาการสื่อสารความรอบรู กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพดานกิจกรรมทางกาย (Physical สุขภาพ กรมอนามัย
กิจกรรมทางกาย
Health Literacy)
2. สื่อสารผานทางสื่อสารมวลชน
(วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ
นิตยสาร)

แนวทาง

โครงการ

โครงการพัฒนาการสื่อสารรณรงคการมี กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
กิจกรรมทางกายทุกกลุมวัย อาชีพ สถานที่ สุขภาพ กรมอนามัย
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย

กลยุทธที่ 2 สื่อสารกิจกรรมทางกาย

3. จัดอบรมสื่อสารมวลชน
เกี่ยวกับเรื่องการสงเสริมกิจกรรม
ทางกาย

จํานวนชองทางการสื่อสาร
ความรอบรูสุขภาพดานกิจกรรม
ทางกาย (Physical Health
Literacy)

ตัวชี้วดั

จํานวนครั้งในการจัดอบรม

ตัวชี้วดั

จํานวนแนวทาง/รูปแบบ การ
สื่อสารรณรงคสงเสริมกิจกรรม
ทางกาย

ตัวชี้วดั

2. พัฒนาแนวทาง/รูปแบบ การ
โครงการพัฒนาการสื่อสารรณรงคการมี กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สื่อสารรณรงคสงเสริมกิจกรรมทาง กิจกรรมทางกายทุกกลุมวัย อาชีพ สถานที่ สุขภาพ กรมอนามัย
กาย เชน อินโฟกราฟค ผาน
สิ่งแวดลอมทีเ่ อื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย
โปรแกรมไลน อินเตอรเน็ต ขาว
แนวทาง
โครงการ
หนวยงาน
รายการโทรทัศน นิตยสาร

หนวยงาน
จํานวนสื่อสารรณรงคการมี
กิจกรรมทางกายทุกกลุมวัย
อาชีพ สถานที่ สิ่งแวดลอมที่
เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย

โครงการ

1. จัดทําเนื้อหาการสื่อสารรณรงค โครงการพัฒนาการสื่อสารรณรงคการมี กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
การมี กิ จกรรมทางกายทุ กกลุ มวั ย กิจกรรมทางกายทุกกลุมวัย อาชีพ สถานที่ สุขภาพ กรมอนามัย
อาชีพ สถานที่ สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ สิ่งแวดลอมทีเ่ อื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย
การมีกิจกรรมทางกาย

แนวทาง

กลยุกลยุ
ทธทที่ ๑ธทพัี่ 1ฒพันาเนื
้อหาและรู
ปแบบ
สําสํหรัาหรั
บการสื
่อสารรณรงค
ฒนาเนื
้อหาและรู
ปแบบ
บการสื
่อสารรณรงคกิจกกรรมทางกาย
ิจกรรมทางกาย

กลยุทธที่ 2 สื่อสารกิจกรรมทางกาย

กลยุทธที่ 1 พัฒนาเนื้อหาและรูปแบบ สําหรับการสื่อสารรณรงคกิจกรรมทางกาย

-

61

61

-

-

61

5

คาเปาหมาย
62

5

63

63

คาเปาหมาย
62
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10

10

63

10

10

คาเปาหมาย
62
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๔๒ แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

หนวยงาน

4. จัดงานรณรงคกิจกรรมทางกาย
ระดับชาติ

3. สื่อสารผานทาง โซเซียล
เน็ตเวิรค/ ออนไลน

1. กํ า หนดช ว งเวลาการสื่ อ สาร โครงการพัฒนาการสื่อสารความรอบรู กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพดานกิจกรรมทางกาย (Physical สุขภาพ กรมอนามัย
กิจกรรมทางกาย
Health Literacy)
2. สื่อสารผานทางสื่อสารมวลชน
(วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ
นิตยสาร)

แนวทาง

โครงการ

โครงการพัฒนาการสื่อสารรณรงคการมี กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
กิจกรรมทางกายทุกกลุมวัย อาชีพ สถานที่ สุขภาพ กรมอนามัย
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย

สื่อสารกิ
จกรรมทางกาย
กลยุกลยุ
ทธทที่ ๒ธทสืี่ 2่อสารกิ
จกรรมทางกาย

ระดับชาติ
3. จัดอบรมสื่อสารมวลชน
เกี่ยวกับเรื่องการสงเสริมกิจกรรม
ทางกาย

การรณรงคกิจกรรมทางกาย
ระดับชาติ

จํานวนชองทางการสื่อสาร
ความรอบรูสุขภาพดานกิจกรรม
ทางกาย (Physical Health
Literacy)

ตัวชี้วดั

ระดับชาติ
จํานวนครั้งในการจัดอบรม

-

61

61

1

5

คาเปาหมาย
62

เริ่มดําเนินการป 2564

62

5

63

63

54

54

แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

๔๓

๔๔ แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)

สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

ยุทธศาสตรที่ ๓.๕ นโยบายสงเสริมกิจกรรมทางกาย

ยุทธศาสตรที่ 3.5 นโยบายสงเสริมกิจกรรมทางกาย

เปาประสงค
มีนโยบายสงเสริมกิจกรรมทางกาย ที่มาจากหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน
ตัวชี้วัด / เปาหมาย
กลไกคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหารการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ไดรับ
การจัดตั้ง เพื่อกําหนดนโยบาย และนโยบายนําไปสูการปฏิบัติ
กลยุทธที่ ๑ พัฒนานโยบายการสงเสริมกิจกรรมทางกาย

โครงการ

กองกิจกรรมทางกาย
จํานวน อปท. ดําเนินการ
เพื่อสุขภาพ กรมอนามัย สงเสริมกิจกรรมทางกาย

ตัวชี้วดั

7. การเสริ ม สร า งบทบาทขององค ก รปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ให ส ามารถดํ า เนิ น งานตามแผนฯ
อยางมีประสิทธิภาพ

หนวยงาน

มีนโยบายสงเสริมกิจกรรมทาง
กายระดับชาติ

กองกิจกรรมทางกาย
ประชุมสรางความเขาใจใน
เพื่อสุขภาพ กรมอนามัย การขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตรการสงเสริม
กิจกรรมทางกาย

โครงการ

ตัวชี้วดั

กองกิจกรรมทางกาย
มีคณะกรรมการกําหนด
เพื่อสุขภาพ กรมอนามัย นโยบายสงเสริมกิจกรรมทาง
กายระดับชาติ

หนวยงาน

6. การสร า งความร ว มมื อ ในการขั บ เคลื่ อ น โครงการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตรของภาคีเครือขายการ นโยบายสงเสริมกิจกรรมทาง
พัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน
กาย

5. การปรับบทบาทภาครัฐ ใหเนนที่การกําหนด
นโยบาย กํ า กั บ ดู แ ล ติ ด ตาม การประเมิ น ผล
การสนับสนุนงบประมาณวิชาการ และสนับสนุน
ใหภาคเอกชน และธุรกิจชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการสงเสริมกิจกรรมทาง
กาย

4. สร า งความรู ความเข า ใจให ทุ ก ภาคส ว น
ตระหนักถึงความสําคัญและพรอมรว มผลั ก ดั น
แนวทาง
นโยบายและยุทธศาสตร
ไปสูการปฏิบัติ

3. มีระบบการประสานนโยบายและยุทธศาสตร
ไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน

2. กําหนดนโยบายระดับชาติดา นการสง เสริ ม
กิ จ กรรมทางกายที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก กลุ ม วั ย ไปสู
หนวยงานที่เกี่ยวของในทุกระดับ

1. จั ดตั้ งคณะกรรมการในการกํ าหนดนโยบาย โครงการพัฒนาและขับเคลื่อน
ระดับชาติ โดยมีหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ นโยบายสงเสริมกิจกรรมทาง
สงเสริมกิจกรรมทางกาย
กาย

แนวทาง

กลยุทธที่ 1 การพัฒนานโยบายสงเสริมกิจกรรมทางกาย

กลยุทธที่ ๑ การพัฒนานโยบายสงเสริมกิจกรรมทางกาย

นําไปสูการปฏิบัติ
กลยุทธที่ 1 พัฒนานโยบายการสงเสริมกิจกรรมทางกาย

61

61

12

2 ครั้ง

คาเปาหมาย
62

1 คําสั่ง

คาเปาหมาย
62

24

63

1 เรื่อง

63

55

แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

๔๕

56

แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

๔๗

ภาคผนวกที่ ๑
สรุปจํานวนโครงการและหนวยงานที่รับผิดชอบในแตละยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๑ : การสงเสริมกิจกรรมทางกายประชาชนทุกกลุมวัย

ภาคผนวกที่ 1

เป า ประสงค ประชาชนทุ ก กลุ  ม วั ย ได แ ก เด็ ก ปฐมวั ย วั ย เรี ย นและวั ย รุ  น วั ย ทํ า งาน และวั ย สู ง อายุ
มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ
ตัวชี้วัด / เปาหมาย
๑.๑ ประชาชน แรกเกิด - ๕ ป มีเกณฑพัฒนากลามเนื้อมัดใหญเปนปกติ รอยละ ๙๕
๑.๒ ประชาชน อายุ ๖ ป – ๑๗ ป มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ รอยละ ๓๐
๑.๓ ประชาชน อายุ ๑๘ ป ขึ้นไป มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ รอยละ ๗๓
๑.๔ ระยะเวลาเฉลี่ยพฤติกรรมเนือยนิ่งของประชาชน อายุ ๖ ปขึ้นไป ไมเกิน ๑๓ ชั่วโมง ตอวัน

7 โครงการ

7 โครงการ

1. แนวทางปฏิ บั ติ ห รื อ คํ า แนะนํ า การมี กิ จ กรรมทางกายที่
เพี ย งพอและเหมาะสม การลดพฤติ ก รรมเนื อ ยนิ่ ง การใช
พลังงานในชีวิตประจําวันและการนอนหลับในแตละกลุมวัย
กลุมพิเศษ และอาชีพหลักของประชาชน

2. พัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายในแตละกลุมวัย
ในดานรูปแบบการมีกิจกรรมทางกาย ปจจัยที่เอื้อตอการมี
กิจกรรมทางกายในทุกกลุมวัย กลุมพิเศษ และกลุมอาชีพ

4 หนวยงาน

5 หนวยงาน

จํานวนหนวยงาน

จํานวนผลงานงานวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรม
ทางกายในแตละกลุมวัย (เรื่อง)

1. จํานวนองคความรู/รูปแบบการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายทุกกลุมวัย
(เรื่อง)

ตัวชี้วดั

7 หนวยงาน

9 หนวยงาน

9 โครงการ

13 โครงการ

1. พัฒนาบุคลากรแกนนําในระดับเขต/จังหวัด/ชุมชน เพื่อให
มีศักยภาพในการถายทอดการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกาย
สูชุมชนและประชาชน ในรูปแบบตางๆ

2. ดําเนินการใหเกิดความรวมมือการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
ในทุกกลุมวัย และกลุมเฉพาะ/พิเศษ (เด็กพิเศษ คนพิการ โรค
เรื้อรัง ตางดาว สมณะ/นักบวช มุสลิม) ในสถานที่ตางๆ โดยมี
รูปแบบกิจกรรมที่ชัดเจน

1. พัฒนาบุคลากรแกนนําในระดับเขต/จังหวัด/ชุมชน เพื่อให
มีศักยภาพในการถายทอดการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกาย
แนวทาง
สูชุมชนและประชาชน ในรูปแบบตางๆ

7 หนวยงาน

จํานวนหนวยงาน

9 โครงการ

จํานวนโครงการ

แนวทาง
จํานวนโครงการ
จํานวนหนวยงาน
กลยุทธที่ 3 การสื่อสารใหความรูเรื่องกิจกรรมทางกายผานชองทางตางๆ

กลยุทธที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในหนวยงานของพื้นที่ใหมีการสงเสริมกิจกรรมทางกายตอประชาชน

จํานวนหนวยงาน

จํานวนโครงการ

แนวทาง

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั

กลยุทธทกลยุ
ี่ ๒ทพัธทฒี่ 2นาศั
ยภาพบุ
คลากรในหน
วยงานของพื
เสริมมกิกิจจกรรมทางกายต
กรรมทางกายต
อประชาชน
พัฒกนาศั
กยภาพบุ
คลากรในหน
วยงานของพื้น้นทีที่ใ่ใหหมมีกีการส
ารสงงเสริ
อประชาชน

จํานวนโครงการ

แนวทาง

กลยุทธทกลยุ
ี่ ๑ทพัธทฒี่ 1นาองค
ความรู
วิจัยวิจัย
พัฒนาองค
ความรู

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
1.1 ประชาชน แรกเกิด - 5 ป มีเกณฑพัฒนากลามเนื้อมัดใหญเปนปกติ รอยละ 95
1.2 ประชาชน อายุ 6 ป – 17 ป มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ รอยละ 30
1.3 ประชาชน อายุ 18 ปขึ้นไป มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ รอยละ 73
1.4 ระยะเวลาเฉลี่ยพฤติกรรมเนือยนิ่งของประชาชน อายุ 6 ปขึ้นไป ไมเกิน 13 ชั่วโมงตอวัน

61

61

61

6

1

61

คาเปาหมาย
62

คาเปาหมาย
62

คาเปาหมาย
62

7

5

คาเปาหมาย
62

63

63

63

11

8

63
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๔๘ แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

3 โครงการ

5 โครงการ
3 โครงการ

1. พัฒนารูปแบบสื่อการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายทุก
กลุมวัยสําหรับเผยแพรทางชองทางตางๆ

2. สื่อสารการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายสูประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ

3 หนวยงาน
1 หนวยงาน

2 หนวยงาน

จํานวนโครงการ
3 โครงการ
1 โครงการ

2 โครงการ

1. พัฒนาเกณฑมาตรฐานการมีกิจกรรมทางกาย เชน ปริมาณ
การใชพลังงานของกลุมวัยและกลุมอาชีพ
2. พัฒนากฎหมายที่เอื้อตอการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกาย
และควบคุมมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการมีกิจกรรมทาง
กายไดอยางปลอดภัยและสงผลดีตอสุขภาพ
3. พัฒนามาตรการทางภาษี เพื่อจูงใจใหมีกิจกรรมทางกาย

จํานวนหนวยงาน

3 หนวยงาน

4 หนวยงาน

จํานวนหนวยงาน

3 หนวยงาน

แนวทาง

กลยุทธทกลยุ
ี่ ๔ทพัธทฒี่ 4นากฎหมายและมาตรฐาน
พัฒนากฎหมายและมาตรฐาน

จํานวนโครงการ

แนวทาง

กลยุทธทกลยุ
ี่ ๓ทการสื
สารให
ความรู
เรื่องกิ
งๆ
ธที่ 3 ่อการสื
่อสารให
ความรู
เรื่อจงกิกรรมทางกายผ
จกรรมทางกายผาานช
นชอองทางต
งทางตาางๆ

กลุมกวักลุ
ยสํมาวัหรั
เผยแพร
ทางชองทางต
างๆกพิเศษ คนพิการ โรค
ในทุ
ย บและกลุ
มเฉพาะ/พิ
เศษ (เด็
เรื้อรัง ตางดาว สมณะ/นักบวช มุสลิม) ในสถานที่ตางๆ โดยมี
2. สื่อสารการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายสูประชาชนที่มี
รูปแบบกิจกรรมที่ชัดเจน
ประสิทธิภาพ

จํานวนเกณฑ/มาตรฐานการมีกิจกรรม
ทางกาย
จํานวนงานวิจัยดานกฎหมายที่เอื้อตอ
การสงเสริมกิจกรรมทางกายที่ไดรับ
การตีพิมพ
1. จํานวนมาตรการทางภาษีเพื่อ
สงเสริมกิจกรรมทางกาย
2. จํานวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับมาตรการ
ทางภาษี เพื่อจูงใจใหมีกิจกรรมทางกาย
ไดรับการตีพิมพ

ตัวชี้วดั

จํานวนครั้ง/สื่อขอมูลขาวสารที่เผยแพร
ในชองทางตางๆ

จํานวนรูปแบบสื่อ/ชองทางการสื่อสาร
กิจกรรมทางกาย

ตัวชี้วดั

จํานวนครั้ง/สื่อขอมูลขาวสารที่เผยแพร
ในชองทางตางๆ

กิจกรรมทางกาย

1

1

1

61

5

61

1

1

คาเปาหมาย
62

6

23

คาเปาหมาย
62

6

1

1

1

63

6

25

63

6

58

58

แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

๔๙

ยุทธศาสตรที่ ๒ : การสงเสริมสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย

เปาประสงค
มีองคกรและชุมขนสงเสริมกิจกรรมทางกาย

ยุทธศาสตรที่ 2: การสงเสริมสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย

เปาประสงค มีองคกรและชุมขนสงเสริมกิจกรรมทางกาย
ตัวชี้วัด / เปาหมาย
๑. สถานศึ ก ษา (ศู น ย เ ด็ ก เล็ ก โรงเรี ย นอนุ บ าล-ประถม-มั ธ ยม อุ ด มศึ ก ษา) มี ก ารส ง เสริ ม
กิจกรรมทางกายทุกแหง
๒. สถานประกอบการ มีการสงเสริมกิจกรรมทางกายทุกแหง
๓. สถานบริการสาธารณสุข มีการสงเสริมกิจกรรมทางกายทุกแหง
๔. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสงเสริมกิจกรรมทางกายทุกแหง

1 โครงการ

4. พัฒนาองคความรูและวิจัยการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
ในชุมชน ในดานการจัดหาพื้นที่สาธารณะ ทางสัญจร และ
กิจกรรมสงเสริมกิจกรรมทางกาย

3 หนวยงาน

5 หนวยงาน

จํานวนโครงการ
4 โครงการ

7 โครงการ

1. พัฒนาหลักสูตรการศึกษา/การฝกอบรม การสงเสริม
กิจกรรมทางกายในองคกร ไดแก โรงเรียน สถาน
ประกอบการ สถานบริการสาธารณสุข และชุมชน สําหรับ
ครูผูฝกสอน แกนนํา
2. พัฒนาศักยภาพครูผูฝกสอนและแกนนํากิจกรรมทางกาย
ในองคกรและชุมชน ในการถายทอดความรูและการจัด
กิจกรรมการสงเสริมกิจกรรมทางกายในองคกรและชุมชน

จํานวนหนวยงาน

1 หนวยงาน

4 หนวยงาน

แนวทาง

กลยุทธที่ 2 พัฒนาองคกรและชุมชนสงเสริมกิจกรรมทางกาย

4 โครงการ

จํานวนหนวยงาน

จํานวนโครงการ

3. พัฒนาองคความรูและวิจัยการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
ในสถานบริการสาธารณสุข แนวทางการดูแลผูมารับบริการ
และรูปแบบการสงเสริมกิจกรรมทางกายในสถานบริการ
สาธารณสุข และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทาง
กาย

5 หนวยงาน

6 โครงการ

2. พัฒนาองคความรูและวิจัยการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
ในสถานประกอบการ ออกแบบกิจกรรม และจัดทํารูปแบบ
ใหเหมาะกับบริบทของอาชีพ ในสถานประกอบการทุกระดับ
และสภาพแวดลอมที่เอื้อตแนวทาง
อการมีกิจกรรมทางกาย

2 หนวยงาน

2 โครงการ

1. พั ฒ นาองค ค วามรู แ ละวิ จั ย การมี กิ จ กรรมทางกายใน
สถานศึกษา ทั้งรูปแบบของกิจกรรมทางกายที่หลากหลายให
เลือกตามความเหมาะสมของบริบทในแตละโรงเรียน และ
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย

จํานวนหนวยงาน

จํานวนโครงการ

แนวทาง

กลยุทธกลยุ
ที่ ๑ทธพัทฒี่ 1นาองค
ความรู
วิจัยวิจัย
พัฒนาองค
ความรู

จํานวนหลักสูตรการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
สําหรับผูฝกสอนและแกนนในองคกรและ
ชุมชน

ตัวชี้วดั

จํานวนแนวทาง/องคความรู/รูปแบบการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายในชุมชน

จํานวนแนวทาง/องคความรู/รูปแบบการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายในสถานบริการ
สาธารณสุข

ตัวชี้วดั

จํานวนแนวทาง/องคความรู/รูปแบบการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายในสถานประกอบการ

จํานวนแนวทาง/องคความรู/รูปแบบการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษา

ตัวชี้วดั

1. สถานศึกษา (ศูนยเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล-ประถม-มัธยม อุดมศึกษา) มีการสงเสริมกิจกรรมทางกายทุกแหง
2. สถานประกอบการ มีการสงเสริมกิจกรรมทางกายทุกแหง
3. สถานบริการสาธารณสุข มีการสงเสริมกิจกรรมทางกายทุกแหง
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสงเสริมกิจกรรมทางกายทุกแหง

61

1

61

2

61

4

คาเปาหมาย
62

1

4

63

1

1

63

คาเปาหมาย
62
1

2

2

63

2

2

คาเปาหมาย
62

60

แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

๕๑

1 โครงการ

4 หนวยงาน

5 โครงการ

1 โครงการ

61 โครงการ

1. พัฒนามาตรฐานองคกรและชุมชนสงเสริมกิจกรรมทาง
แนวทาง
กาย

3.
การสงเสริ
ผูบริหการร
2. สืพั่อฒสารความรู
นากฎหมายการส
งเสริมกิมจกิกรรมทางกายให
จกรรมทางกายในองค
เจ
าหนมาชน
ที่ ประชาชน ในองคกรและชุมชน
และชุ

จํานวนโครงการ

โครงการ

แนวทาง

กลยุทธที่ 3 พัฒนากฎหมายและมาตรฐาน

17 หนวยงาน

22 โครงการ

4. สนับสนุนการพัฒนาองคกร (สถานศึกษาดานการสงเสริม
กิจกรรมทางกาย ในศูนยเด็กเล็ก โรงเรียน และมหาวิทยาลัย
, สถานประกอบการ, สถานบริการสาธารณสุข) และชุมชน
(ดานการจัดหาพื้นที่สาธารณะ ทางสัญจร และกิจกรรม
สงเสริมกิจกรรมทางกาย) สงเสริมกิจกรรมทางกาย
5. สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือในการสงเสริม
กิจกรรมทางกายในองคกร และชุมชน

ตัวชี้วดั

รอยละของเครือขายความรวมมือในการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายไดรับการพัฒนา

รอยละของสถานศึกษาไดรับการสนับสนุนใน
การพัฒนาองคกรดานสงเสริมกิจกรรมทาง
กาย

จํานวนชองทางการประชาสัมพันธและการ
สื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร

ตัวชี้วดั

จํานวนหลักสูตรการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
สําหรับผูฝกสอนและแกนนในองคกรและ
ชุมชน

ตัวชี้วดั

จํานวนแนวทาง/องคความรู/รูปแบบการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายในชุมชน

61 หนวยงาน

นวนชองทางการประชาสั
มพัมนกิธจแกรรมทาง
ละการ
จํจําานวนแนวทางกฎหมายส
งเสริ
สื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค
กร
กายในองค
กร/ชุมชน

จํานวนแนวทางมาตรฐานองคกร/ชุมชน
จํานวนหนวยงาน สงเสริมกิจกรรมทางกาย
ตัวชี้วดั

1 หนวยงาน

หนวยงาน

6 หนวยงาน

6 โครงการ

3. สื่อสารความรูการสงเสริมกิจกรรมทางกายใหผูบริหาร
เจาหนาที่ ประชาชน ในองคกรและชุมชน

จํานวนหนวยงาน

7 โครงการ

จํานวนโครงการ

5 หนวยงาน

4 โครงการ

1. พัฒนาหลักสูตรการศึกษา/การฝกอบรม การสงเสริม
กิจกรรมทางกายในองคกร ไดแก โรงเรียน สถาน
ประกอบการ สถานบริการสาธารณสุข และชุมชน สําหรับ
ครูผูฝกสอน แกนนํา
2. พัฒนาศักยภาพครูผูฝกสอนและแกนนํากิจกรรมทางกาย
ในองคกรและชุมชน ในการถายทอดความรูและการจัด
กิจกรรมการสงเสริมกิจกรรมทางกายในองคกรและชุมชน

แนวทาง

3 หนวยงาน

จํานวนโครงการ

จํานวนหนวยงาน

1 หนวยงาน

แนวทาง

กลยุทธที่ 2 พัฒนาองคกรและชุมชนสงเสริมกิจกรรมทางกาย

กลยุทธที่ ๒ พัฒนาองคกรและชุมชนสงเสริมกิจกรรมทางกาย

4. พัฒนาองคความรูและวิจัยการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
ในชุมชน ในดานการจัดหาพื้นที่สาธารณะ ทางสัญจร และ
กิจกรรมสงเสริมกิจกรรมทางกาย

กาย

5

61

61

11

11

6

คาเป1าหมาย
62

คาเปาหมาย
62

100

6

คาเปาหมาย
62

4

5

61

61

คาเปาหมาย
62

1

61

63

1

63

100

11

6

63

4

63

1

61

๕๒ แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ

1. พัฒนามาตรฐานองคกรและชุมชนสงเสริมกิจกรรมทาง
กาย

2. พัฒนากฎหมายการสงเสริมกิจกรรมทางกายในองคกร
และชุมชน

5 โครงการ

แนวทาง

กลยุทธที่ 3 พัฒนากฎหมายและมาตรฐาน

กลยุทธที่ ๓ พัฒนากฎหมายและมาตรฐาน

กิจกรรมทางกาย ในศูนยเด็กเล็ก โรงเรียน และมหาวิทยาลัย
, สถานประกอบการ, สถานบริการสาธารณสุข) และชุมชน
(ดานการจัดหาพื้นที่สาธารณะ ทางสัญจร และกิจกรรม
สงเสริมกิจกรรมทางกาย) สงเสริมกิจกรรมทางกาย
5. สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือในการสงเสริม
กิจกรรมทางกายในองคกร และชุมชน

1 หนวยงาน

1 หนวยงาน

หนวยงาน

4 หนวยงาน

จํานวนแนวทางกฎหมายสงเสริมกิจกรรมทาง
กายในองคกร/ชุมชน

จํานวนแนวทางมาตรฐานองคกร/ชุมชน
สงเสริมกิจกรรมทางกาย

ตัวชี้วดั

รอยละของเครือขายความรวมมือในการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายไดรับการพัฒนา

การพัฒนาองคกรดานสงเสริมกิจกรรมทาง
กาย

61
1

คาเปาหมาย
62

100

1

1

63

100

62

62

แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

๕๓

๕๔ แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)

สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

ยุทธศาสตรที่ ๓ : พัฒนาระบบสนับสนุนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
ยุทธศาสตรที่ ๓.๑ พัฒนาระบบสนับสนุนการสรางองคความรูและวิจัยกิจกรรมทางกาย
เปาประสงค มีระบบสนับสนุนการสรางองคความรู และวิจัยกิจกรรมทางกาย
ตัวชี้วัด / เปาหมาย มีระบบสนับสนุนการสรางองคความรู และวิจัย กิจกรรมทางกายที่มีความชัดเจน
และครอบคลุมมิติตางๆของการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ๑ ระบบ
ผูรับผิดชอบ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสนับสนุนการสรางองคความรูและวิจัยกิจกรรมทางกาย
โดยมีกองกิจกรรมทางกายเปนเลขานุการ
จัดทําโครงการ ๑ โครงการ
ยุทธศาสตรที่ ๓.๒ พัฒนาระบบสนับสนุนการเฝาระวังการมีกิจกรรมทางกาย
เปาประสงค มีระบบเฝาระวังการมีกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่ง ที่ครอบคลุมทุกกลุมวัย
และสถานที่
ตัวชี้วัด / เปาหมาย มีระบบเฝาระวังการมีกจิ กรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิง่ ทีค่ รอบคลุมทุกกลุม วัย
และสถานที่ การจัดเก็บ วิเคราะห และแปลผลขอมูลกิจกรรมทางกายเพื่อที่จะใชในการวางแผนดําเนินการ
และประเมินผลโครงการ และนําผลที่ไดไปเผยแพรใหแกผูที่มีสวนเกี่ยวของไดใชประโยชน ๑ ระบบ
ผูรับผิดชอบ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสนับสนุนการเฝาระวังการมีกจิ กรรมทางกาย โดยมีกองกิจกรรม
ทางกายเปนเลขานุการ
จัดทําโครงการ ๑ โครงการ
ยุทธศาสตรที่ ๓.๓ พัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เปาประสงค บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการ
สงเสริมกิจกรรมทางกาย
ตัวชี้วัด / เปาหมาย มีระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ทั้งการ
พัฒนาองคความรู รูปแบบ และวิธีการถายทอดการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ในสวนกลาง สถาบันการศึกษา
สวนภูมิภาค ไปจนถึงทองถิ่น ๑ ระบบ
ผูรับผิดชอบ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมีกองกิจกรรม
ทางกายเปนเลขานุการ
จัดทําโครงการ ๑ โครงการ
ยุทธศาสตรที่ ๓.๔ พัฒนาระบบสนับสนุนการสื่อสารรณรงคกิจกรรมทางกาย
เปาประสงค ประชาชนไดรับการสื่อสารรณรงคดานกิจกรรมทางกาย
ตัวชี้วัด / เปาหมาย มีระบบการสือ่ สารรณรงคกจิ กรรมทางกายใหกบั ประชาชน ตัง้ แตการพัฒนาประเด็น
เนื้อหา ชองทาง และการวางแผนการสื่อสาร ๑ ระบบ
ผูรับผิดชอบ คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การสื่ อ สารรณรงค กิ จ กรรมทางกาย โดยมี
กองกิจกรรมทางกายเปนเลขานุการ
จัดทําโครงการ ๑ โครงการ
ยุทธศาสตรที่ ๓.๕ นโยบายสงเสริมกิจกรรมทางกาย
เปาประสงค มีนโยบายสงเสริมกิจกรรมทางกาย ที่มาจากหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน
ตัวชี้วัด / เปาหมาย กลไกคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหารการสงเสริมกิจกรรม
ทางกาย ไดรับการจัดตั้ง เพื่อกําหนดนโยบาย และนโยบายนําไปสูการปฏิบัติ
ผูรับผิดชอบ คณะอนุ ก รรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลนโยบายการส ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกาย โดยมี
กองกิจกรรมทางกายเปนเลขานุการ
จัดทําโครงการ ๑ โครงการ

แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

ภาคผนวกที
่๒
ภาคผนวกที่ 2
คําสั่งอนุมัติแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓
คําสั่งอนุมัตแิ ผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 - 2573

๕๕

๒๐. นางสาวสุพิชชา วงศจันทร
๒๑. นายอมร กิมหงวน
๒๒. นางนภัสบงกช ศุภะพิชพ

๑๙. นางสาวพีรญา นพรัตน

๑๘. นางสาวปาริฉัตร หินเมืองเกา

๑๖. นางสาวมณฑินี มีสมบูรณ
๑๗. นางสาวรุจิรา บัวผัน

๖. นางสาวรสสุคนธ ยะอนันต
๗. นายฉัตริน ชิดไทย
๘. ผศ.ชาติชาย อมิตรพาย
๒. ผศ.ดร.กภ.ชุติมา ชลายนเดชะ
๑๐. คุณวิภาดา เอี่ยมแยม
๑๑. นางสาวอินทิรา สุวรรณ
๑๒. นายประวิทย คงขวัญรัตน
๑๓. นายอาริสร กาญจนศิลานนท
๑๔. ดร.ชลชัย นามนารถ
๑๕. นางสาวสาวิตรี กลิ่นหอม

๕. นายวัฒนา อัมพรพันธสกุล

๔. ดร.ศรีสุดา สุรเกียรติ

๓. นางฐาปะณี คงรุงเรือง

๒. นางสาวภิมณณัฐ พงษเกษตรการ

ยุทธศาสตรที่ ๑
๑. นางสาวปทุมรัตน สามารถ

ชื่อ-สกุล
กลุมพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแมและเด็ก
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กลุมพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียน วัยรุน
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กลุมพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยทํางาน
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กลุมพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยสูงงอายุ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กลุมพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยสูงอายุ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
Rama Channel คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
Rama Channel คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
กรมประชาสัมพันธ
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
คณะวิทยาศาสตรกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เครือขายคนไทยไรพุง โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
สํานักวิทยาศาสตรการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา
สํานักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กลุมพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียน วัยรุน
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หนวยงาน

๐๖๓-๕๔๖๔๙๕๐
๐๘๓-๗๑๘๔๔๓๘
๐๙๔-๑๙๒๙๖๕๑

๐๙๔-๙๖๘๗๗๑๑

๐๘๘-๓๔๘๓๓๙๘

๐๘๖-๓๘๐๐๕๓๘
๐๘๘-๐๑๕๕๔๒๔

๐๘๑-๑๗๘๙๓๔๕
๐๙๙-๔๕๔๕๑๔๒
๐๒-๙๔๒๕๘๒๐๐ ตอ ๑๘๕๘
๐๘๑-๖๔๘๗๑๘๓
๐๙๒-๖๖๕๒๖๑๔
๐๒-๖๑๘๒๓๒๓ ตอ ๑๕๐๗
๐๘๑-๑๔๓๓๕๓๓
๐๘๑-๘๔๒๙๗๐๒
๐๘๑-๖๑๒๗๗๓๓
๐๘๑-๔๘๗๗๗๗๒

๐๘๗-๓๓๖๐๑๑๘

๐๘๙-๔๙๒๙๒๒๖

๐๘๑-๘๐๙๐๖๕๒

๐๖๓-๖๖๔๔๙๙๒

๐๙๒-๘๒๙๘๙๕๙

โทรศัพท

plan21budgt@gmail.com

mednoon2044@hotmail.com

montinee_da@yahoo.com
rujira.bouphan@gmail.com

apt_nkpt@hotmail.com
chattarinc@hotmail.com
chat_pe10@outlook.com
chutima.jal@mahidoj.com
wipada@thaihealth.or.th
indirasuw@gmail.com
Prawit_kong@hotmail.com
ajbomku@gmail.com
tonchonlachai@yahoo.com
ying.savi@gmail.com

b_avto66@hotmail.com

tinnee_k@hotmail.com

naneer23@hotmail.com

pathumrat.s@hotmail.com

อีเมล

ขอมูล ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๗๓)
ระหวางวันที่ ๙ - ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี

๕๖ แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

ภาคผนวกที่ ๓
รายนามผูเ ขารวมประชุมจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๓

๑๕. นางกมลชนก ตาดสุวรรณ
๑๖. นางสาว จันทรทอง
๑๗. นางสภัทรา สนิทนัม
๑๘. นางสาววัลลยา ฉายโอภาฬ
๑๙. นางสาวปยมาภรณ รอดบาง
๒๐. นางสาววิภาดา พรหมศรี
๒๑. นางสาวชญาภา กาญจนรัตน
๒๒. คุณสุภาพ ศรีโยธา
๒๓. นางสาววีรยา อองอัศวโรจน
๒๔. นายจักรพงษ สุขได

๑๔. คุณอัมพร ไทยขํา

๑๓. นายวุฒิพงษ

๑๑. นางอารียรัชต ชวกาญจนกิจ
๑๒. นางสาววนิดา พันธสอาด

๗. นางสาวสุรางคพิมล ตันติสุขารมย
๘. นางสาวนิติยา ประสิทธิ์อน
๙. ดร.ปยวัฒน เกตุวงศา
๑๐. คุณนิรมล ราศี

๖. นาบังอร สุภาเกตุ

๕. นายเนติ์ ภูประสม

๔. นางสาวสุพัตรา ตะแสนเทพ

๓. นางสาวชิดชนก ปลื้มปรีดี

๒. นายณัฐธี ทองแยม

ยุทธศาสตรที่ ๒
๑. นายมังกร พวงครามพันธุ

ชื่อ-สกุล

กลุมพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแมและเด็ก
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กลุมพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียน วัยรุน
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กลุมพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยทํางาน
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กลุมอนามัยแมและเด็ก สํานักสงเสริม กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
กลุมอนามัยวัยเรียนและวัยรุน สํานักสงเสริม กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
กลุมอนามัยวัยเรียนและวัยรุน สํานักสงเสริม กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
สํานักสงเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคกรมหาชน)
สํานักวิทยาสาสตรการกีฬา กรมพลศึกษา
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
สํานักสงเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะชุมชน สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
สํานัสนับสนุนสุขภาวะองคกร สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงคมนาคม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันการเดินและการจักรยานไทย
สมาพันธชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หนวยงาน

๐๘๗-๖๑๙๕๙๐๓
๐๘๔-๖๗๒๑๔๐๙
๐๒-๖๒๘๕๖๓๘
๐๒-๒๘๐๕๕๕๕
๐๒-๐๓๙๕๕๙๗-๘
๐๒-๐๓๙๕๕๙๗-๘
๐๘๘-๙๕๔๙๔๖๒
๐๘๕-๖๖๕๒๙๒๓
๐๒-๖๕๙๖๐๒๓
๐๙๓-๒๙๘๙๙๔๐

๐๘๙-๐๓๐๑๔๑๔

๐๘๔-๓๐๑๕๕๐๙

๐๙๗-๑๘๐๗๔๔๗
๐๙๓-๐๔๐๕๓๙๙

๐๒-๕๙๐๓๒๖๓
๐๖๑-๔๐๒๙๔๙๙
๐๒-๔๔๑๐๒๐๑ ตอ ๕๐๔
๐๙๒-๕๔๖๙๗๘๙

๐๙๕-๙๔๑๒๙๙๙
๐๒-๕๙๐๔๕๒๒

๐๘๔-๔๙๑๙๘๐๕

๐๘๐-๔๐๑๖๘๔๙

๐๙๑-๑๙๓๗๗๗๑

๐๘๙-๘๙๐๘๔๔๕

โทรศัพท

rpiyamaporn@gmail.com
kuzz_kkg@hotmail.com
chayapa.karn@gmail.com
off_thaijogging@hotmail.com
plan6023@gmail.com
sukkho_polsci@hotmail.com

gamonehanok.t@labour.mail.go.th
ulm_75@hotmail.com
supatra_sanltsom@hotmail.com

areerat@kmd.or.th
phansard_s@hotmail.com

jit8020@gmail.com
orangcn53@gmail.com
piyawat.kat@mahidol.ac.th

workingage@hotmail.com

อีเมล

แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

๕๗

๑๓. นางสาวอัจจิมา มีพริ้ง
๑๔. นายนันทวัฒน สุรชัยธีรโชติ
๑๕. นางสาวกรกนก พงษประดิษฐ

๑๑. นายปญญา ชูเลิศ
๑๒. นางสาวรชนีกร ศิวรรณ

๑๐. นายสันสนะ ณรงอินทร

๙. นางสาวทัศพร เชื้อทองดี

๘. นางรุงนภา บุญปู

๔. นายชัยรัชต จันทรตรี
๕. นางสาววรัญญา ผกาผล
๖. นางนันทนภัส ภูมิถาวร
๗. นางณัฏฐกา กิจสมมารถ

๓. นายทัพพนรินศร ซอนกลิ่น

๒. นางสาวศตพร เทยาณรงค

ยุทธศาสตรที่ ๓
๑. นายแพทยฐิติกร โตโพธิ์ไทย

ชื่อ-สกุล

กลุมพัฒนานาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแมและเด็ก
กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กลุมพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียน วัยรุน
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กลุมพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยทํางาน
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
กลุมบริหารยุทธศาสตร กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กลุมบริหารยุทธศาสตร กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กลุมบริหารยุทธศาสตร กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กลุมบริหารยุทธศาสตร กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
สํานักสงเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
สถาบันการเดินและการจักรยานไทย
สํานักงานสถิติแหงชาติ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

หนวยงาน

aob2525@gmail.com
chairach.23@gmail.com
ploysaiwaran@gmail.com
ncdplan@gmail.com

๐๘๕-๑๙๙๕๓๕๖
๐๘๐-๙๗๐๘๘๘๖
๐๒-๕๙๐๓๙๘๗

๐๖๑-๕๔๕๙๙๒๔
๐๘๖-๘๒๕๒๐๗๗
๐๘๖-๐๓๙๓๔๗๓
๐๘๒-๘๙๐๒๓๕๕

jane_mou123@hotmail.com

๐๖๓-๙๘๔๒๕๔๒

atiimatcc@hotmail.com
s.manthawat@hotmail.com
kormkenok.p09@gmail.com

pchoolres@gmail.com

champthitikorn@gmail.com

อีเมล

๐๘๖-๓๙๓๑๖๙๓

โทรศัพท

๕๘ แผนปฏิบัติการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
สอดคลองตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓)

