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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
แผนงาน              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
     กลุ่มบริหารงานทั่วไป                            
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางพิสมัย  ดอนสมจิตร, นางนวลผจง  ภูจอมรัตน์, นางศุภมาศ  ทวยลี  

และคณะ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ที่ ๑ ข้อ ๑ , ๒ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มฐ. ๑, 3 
ระยะเวลาดำเนินการ  16  พฤษภาคม  ๒๕๖2  –  31  มีนาคม  ๒๕๖3 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  เพ่ือให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี  โครงการส่งเสริมสุขภาพ  เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างหลักประกันสุขภาพพ้ืนฐาน                 
โดยมีโรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้น  และเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสุขภาพอนามัยที่อาศัยความสัมพันธ์                  
เชิงสร้างสรรค์ระหว่างนักเรียนกับครอบครัว  และชุมชน  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  จึงจัดให้มีโครงการ            
นี้ขึ้น  เพ่ือสนองนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือเฝ้าระวัง และป้องกันปัญหาสุขภาพนักเรียน พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ให้เป็นไป
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  และคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน 
 2.3  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังพฤติกรรมการเสี่ยงน้ำหนักมากกว่า และน้อยกว่าเกณฑ์      
ในนักเรียน 
 2.5  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพนักเรียน บุคลากรและชุมชน  
 
3.  เป้าหมาย 

3.๑  เชิงปริมาณ 
   นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  จำนวน 1,934 คน 
ได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย  
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2. นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความพึงพอใจงานส่งเสริม
สุขภาพอนามัยโรงเรียนอยู่ในระดับดี 
  3.2. ผลการประเมินนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ร้อยละ 100 
 
4.  ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ                                                                                    
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 16  พฤษภาคม  25๖2  ถึง                 
31  มีนาคม  25๖3  มีข้ันตอนและวิธีดำเนินการ ดังนี้                                                                                                
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    4.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ                                                                           
    4.2  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
             4.3  จัดประชุมชี้แจง 
             4.4  วางแผน  ประสานงาน  สถานที่  ผู้ปกครอง  บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
             4.5  จัดเตรียมเอกสาร  วัสดุอุปกรณ์  กำหนดการ  และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
             4.6  ดำเนินการตามกำหนดการ 
             4.7  สรุป  ประเมินผล  และรายงาน 
 
5.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  17,000  บาท) 

โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่ายดังนี้ 
5.1  เงินอุดหนุนรายหัว    15,093.01   บาท 
5.2  เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจดัการศึกษา                -  บาท 

 5.3  เงินรายได้สถานศึกษา     1,906.99     บาท 

   
กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ   

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดำเนินงาน งบลงทุน 

1 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
จำนวน  7 ชุด  ชุดละ 
1,000 บาท 

- 7,000 - 16-30 พฤษภาคม 25๖2  

2 จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก
และท่ีวัดส่วนสูง  
จำนวน 7 ชุด 

- 7,000 - 16-30 พฤษภาคม 25๖2  

3 จัดสัปดาห์รณรงค์
ป้องกันไข้เลือดออก   
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ สื่อ                 
จดัป้ายนิทรรศการ   
- จัดซื้อทรายอะเบท 

 
 
- 
 
- 

 
 

800 
 

200 

 
 
- 
 
- 

1-31 สิงหาคม 25๖2 

 

4 จัดให้ความรู้และแก้ไข
ภาวะโภชนาการ 
พฤติกรรมเสี่ยง 
โรคอ้วน กิจกรรม
เด็กไทยฟันดี     
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ทำจุล
สารเผยแพร่ความรู้ 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

500 

 
 
 
 
 
- 

16 พฤษภาคม 2562 
- 

31 มีนาคม 2563 
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กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ  (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดำเนินงาน งบลงทุน 

5 จัดอบรม ให้ความรู้ 
ผู้ประกอบการร้านค้า
สหกรณ์และเจ้าหน้าที่
โรงอาหารเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
- ค่าน้ำดื่ม  
3 โหล × 60 บาท 
- ค่าอาหารว่าง  
30 ชุด × 20 บาท 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

180 
 

600 
 

720 

 

16 พฤษภาคม 2562 
- 

31 มีนาคม 2563 

 
 
 
 

 

6 ตรวจสุขภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- - - 16 พฤษภาคม 2562 
- 

31 มีนาคม 2563 

 

รวมทั้งสิ้น - 17,000 -   
(รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 
 
๖.  การวัดผลและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
1.  นักเรียนได้รับความรู้การดูแลส่งเสริม
สุขภาพและเฝ้าระวังพฤติกรรมการเสี่ยง 
2.  คร ู และบุคลากรทางการศึกษา              
มีความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   
3.  คร ู และบุคลากรทางการศึกษา  
ได้รับตรวจสุขภาพประจำปี  

1.  แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.  แบบสอบถาม 
3.  แบบประเมินความพึงพอใจ 
4.  แบบสำรวจ 

1.  การสังเกต 
2.  การสอบถาม 
3.  การทำแบบประเมิน 
4.  การสำรวจ 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  นักเรียนได้รับการ  ส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังพฤติกรรมการเสี่ยง  พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพให้เป็นไปตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  มีร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง  ส่งผลต่อการเรียนรู้  ทำให้มี
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
 7.2  คร ู และบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 
 7.2  คร ู และบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  

…………………………………………………………...... 
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 (ลงชื่อ)     ผู้เสนอโครงการ       (ลงชื่อ)      ผู้เสนอโครงการ                           
          (นางพิสมัย  ดอนสมจิตร)                                       (นางสุธิดา  ศรีโสภา)                
ตำแหน่ง  คร ู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย                   ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย    
 
 
 
            (ลงชื่อ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (นายอภิเดช   แจ่มพงษ์) 
                                        ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย      
 
 
 
            (ลงชื่อ)     ผู้อนุมัติโครงการ 

     (นายสุชาติ  แวงโสธรณ์) 
                                        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 


