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ชื่อโครงการ  :  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย           
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ): มาตรฐานที ่1ข้อที่ 1.2(4) มาตรฐานที่ 3ข้อที่ 1 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสพฐ : นโยบายที่ 1,2,3,4  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.12 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสมชิต  เที่ยงตรง 
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา 2564 
สถานที ่ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  15,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล   
 การพัฒนาประชาชนของประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  จำเป็นต้องอาศัยการพัฒนา ด้านสุขภาพ
อนามัยเป็นขั้นพ้ืนฐาน  โดยเริ่มตั้งแต่เด็กหรือกลุ่มเยาวชน   ถ้าเยาวชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีจะเป็นทรัพยากร
และพลังอันสำคัญของประเทศชาติ  กลวิธีการพัฒนาสุขภาพที่สำคัญ  คือการให้ความรู้ด้านการดูแลรักษา
สุขภาพเบื้องต้น เช่น การออกกำลังกาย  การตรวจสุขภาพ ซึ่งจะเป็นผลทำให้นักเรียนมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลของการเรียนดี   ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้รับบริการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิด    
การเจ็บป่วยอย่างกะทันหันและค้นหาความผิดปกติเบื้องต้น 
     2.2 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจรู้ทันข่าวสารด้านสุขภาพและ 
สามารถดูแลรักษาตนเองหรือคนใกล้ชิดเมื่อเกิดการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 

3.  เป้าหมาย   
3.1 ด้านปริมาณ    

            -  ได้ยาเวชภัณฑ์เพียงพอต่อการให้บริการปฐมพยาบาลร้อยละ 100 
            -  นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้รับบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นร้อยละ 80 
            -  จัดกิจกรรมเสียงตามสายอย่างน้อย 9 เรื่อง/ภาคเรียน–จัดป้ายนิเทศอย่างน้อย 4 เรื่อง/ภาคเรียน 
            -  เชิญวิทยากรให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพอย่างน้อย 2 เรื่อง/ภาคเรียน 
            -  แจกเอกสารแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกาย-จิต อย่างน้อย 3 เรื่อง/ภาคเรียน 
            -  จัดแข่งขันการตอบ-ปัญหาชิงรางวัล  ประกวดคำขวัญ  หรือคำคมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
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                อย่างน้อย ระดับละ 1 ครั้ง/ภาคเรียน 
 3.2 ด้านคุณภาพ   
      นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงผลดีของ 

การใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพอนามัย  ตลอดจนทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  เพ่ือสามารถนำไปใช้ในชีวิต 
ประจำวันและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย(เกณฑ์) 
1. จัดซื้อยา-เวชภัณฑ ์
2. ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อนักเรียนและบคุลากรของ 
โรงเรียนเกิดการเจ็บป่วย 

1. เพื่อให้การปฐมพยาบาลแก่
นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนเมื่อเกดิการเจ็บป่วย 

1. ร้อยละของหน่วยงานทุก
ระดับมีหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้การสร้าง
เสรมิคุณภาพชีวิตท 
 
2. ร้อยละของหน่วยงานทุก
ระดับมีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคส่วนตา่งๆ ใน
การดูแลสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
3.  ร้อยละของนักเรียนมีสุข
ภาวะ  สุขภาพกาย  
สุขภาพจิต อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

100 

3. จัดกิจกรรมเสยีงตามสาย
อย่างน้อย   9 เรื่อง/ภาคเรียน  
4. จัดป้ายนิเทศอย่างน้อย 4 
เรื่อง/ภาคเรียน  
5. เชิญวิทยากรให้ความรู้ด้าน
การดูแลรักษาสุขภาพอย่างน้อย 
2 เรื่อง/ภาคเรียน  

2. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนตลอดจนบุคลากรใน
ชุมชนธาตุดุมที่อยู่ใกล้โรงเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจและทักษะ
เกี่ยวกับการ 
ดูแลรักษาสุขภาพและแนวทาง
ในการป้องกันมิให้เกิดการ
เจ็บป่วยเรื้อรังได ้

100 

6. แจกเอกสารแผ่นพับความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพกาย-จิต  
อย่างน้อย 5 เรื่อง/ภาคเรียน  
7. จัดแข่งขันการตอบ-ปัญหา ชิง
รางวัล ประกวดคำขวัญ หรือ 
คำคมเกี่ยวกับสุขภาพอนามยั 

3. สร้างความตระหนักในการ
ป้องกันพิษและอันตรายของโรค
ร้ายแรงบางชนิด เช่น โรคเอดส์ 
หรือโรคระบาด  
ตามฤดูกาล เช่น โรคไข้หวัดนก   
โรคระบบทางเดินหายใจชนิด
เฉียบพลัน 

 
80 

8. ปรับปรุงฝ้าเพดาน - ทำให้มีห้องพยาบาลที่แข็งแรง
สมบูรณ์แบบ เหมาะกับการไว้
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้  

 

DO (D) 

5. วิธีการดำเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
          2) จัดทำโครงการ 
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          3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
          4) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
          5) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
          6) ดำเนินการตามแผนการดำเนินการในโครงการที่วางไว้  สำรวจและจัดซื้อวัสดุ เวชภัณฑ์ยา เพ่ือไว้
ประจำห้องอนามัยโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 
          7) ประเมินผลการดำเนินงาน 
          8) สรุปและรายงานผล 
6. ระยะเวลาดำเนินการ :  ตลอดปีการศึกษา 2564 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น :  15,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 15,000  บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ................... บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1 เวชภัณฑ์  15,000    /   15,000 
 

8.  สถานที่ดำเนินการ      1. โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา     2. ชุมชนธาตุดุม 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสมชิต  เที่ยงตรง 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง          
        -  ครูอนามัยโรงเรียน บุคลากร และนักเรียน 

Check (C) 

11. การประเมินผล 
        1. สังเกต        2. สัมภาษณ์     3. แบบสอบถาม      4. ประเมินตามสภาพจริง 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        12.1 ผลลัพธ์ 1. นักเรียนและบุคลากรที่เจ็บป่วยได้รับบริการปฐมพยาบาลได้ทันท่วงที 
                             2. นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ  รู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
      และครอบครัว  ตลอดจนชุมชนให้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
       12.2 ผลผลิต     นักเรียนและบุคลากรที่เจ็บป่วยได้รับการปฐมพยาบาลทุกคน 
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       12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก) นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนและชุมชนมีสุขภาพอนามัยทางกาย
       และจิตใจดี  ส่งผลให้ประสิทธิภาพการเรียน 
 
13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 

 

            ผู้เสนอโครงการ             ผู้เห็นชอบโครงการ  
  
        (นางสมชิต  เที่ยงตรง)         (นายเวชวิทย์  บุญหนุน)    
     หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน                    รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
                      

    เห็นควรอนุมัติ                                               เห็นควรอนุมัต ิ                                                                                                              

            

         (นางสุมาลี  ดวงจินดา)                    (นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ)  

     หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ      รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการแผนงานงบประมาณ 

 

 

     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 

 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 


