โครงการลาดับที่ 16
โครงการ
ตัวชี้วัดที่ 11
สนองยุทธศาสตร์ สพป, ชร, 3 ที่

โครงการส่งเสริ มสุขภาพนักเรี ยน
รัอยละ80 ของผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพ
1 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริ การการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา(ปฐ/พฐ)ที่3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางเยาวลักษณ์ ปาละมี
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปี การศึกษา 2563
1. หลักการและเหตุผล
สุ ขภาพอนามัยเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่งต่อตัวของนักเรี ยนทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจ ประกอบกับทางโรงเรี ยน
ยังมีนกั เรี ยนที่มีปัญหาด้านสุ ขภาพอนามัยอยู่ไม่นอ้ ย ซึ่งจะเป็ นปัญหาต่อ การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในด้านต่างๆดังนั้นทาง
โรงเรี ย นจึ ง ได้เล็ง เห็ นความสาคัญในเรื่ องดังกล่าว จึ ง ได้จัดท าโครงการส่ ง เสริ ม สุ ขภาพอนามัยของนักเรี ยนขึ้นใน
โรงเรี ยน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
2. เพือ่ ป้องกันโรคติดต่อในโรงเรี ยน
3. เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้นกั เรี ยนสนใจและหาความรู ้เพื่อรักษาสุขภาพและอนามัยของตน และมีร่างกายที่มี
สุขภาพอนามัยที่ดีอยูเ่ สมอ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ : ครู บุคลกร นักเรี ยนในโรงเรี ยนร้อยละ 80 มีความรู ้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
ของตนเองและผูอ้ ื่น
: นักเรี ยนในโรงเรี ยนร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมกิจกรรมในด้านอนามัย
เชิงคุณภาพ : ครู บุคลกร นักเรี ยนในโรงเรี ยนมีสุขภาพดีถว้ นหน้า
: นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัย

4. วิธีการและขั้นตอนดาเนินการ
ที่
1

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมบัตรสุ ขภาพประจาตัวนักเรียน
1) ศึกษากิจกรรมบัตรสุขภาพประจาตัวของนักเรี ยน

พฤษภาคม 2563

นางเยาวลักษณ์ ปาละมี

2) แต่งตั้งกรรมการดาเนินงาน
3) กาหนดกิจกรรมบัตรสุขภาพประจาตัวทุกระดับชั้น
4) ดาเนินการตามกิจกรรม บัตรสุขภาพประจาตัว
-จัดหาบัตรสุขภาพประจาตัว
- ครู ฝ่ายอนามัยแจกแบบบันทึกสุขภาพประจาตัว
นักเรี ยนให้ครู ประจาชั้น( นักเรี ยน เข้าใหม่)
-ครู ประจาชั้นลงข้อมูลประวัติทวั่ ไป การย้ายโรงเรี ยน
ประวัติการเจ็บป่ วย บันทึกการเจริ ญเติบโต ปี ละ 2 ครั้ง
5)นิเทศกากับ ติดตาม
6)ประเมินผล
7)สรุ ปรายงานผล
2

กิจกรรมการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยา
1) ศึกษากิจกรรมการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
2) แต่งตั้งกรรมการดาเนินงาน
3) กาหนดกิจกรรมการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
4) ดาเนินการตามกิจกรรมการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
-สารวจเวชภัณฑ์ยาที่ตอ้ งการ
-นารายการเวชภัณฑ์ยาเสนอต่อหัวหน้าโครงการ
-ประชุมคัดเลือกผูร้ ับผิดชอบในการให้บริ การ/ดูแล
รักษาเวชภัณฑ์ยา
5) จัดหาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา

มิถุนายน-กุมภาพันธ์
2563
มีนาคม 2564

พฤษภาคม 2563

นางเยาวลักษณ์ ปาละมี

6) นิเทศกากับ ติดตาม ประเมินผล
7) สรุ ปรายงานผล

3

กิจกรรมป้องกันโรค
1) ศึกษากิจกรรมกิจกรรมป้องกันโรค

มิถุนายน-กุมภาพันธ์
2563
มีนาคม 2564
พฤษภาคม 2563

นางเยาวลักษณ์ ปาละมี

2) แต่งตั้งกรรมการดาเนินงาน
3) กาหนดกิจกรรม
4) ดาเนินการตามกิจกรรมป้องกันโรค
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจปี ละ 2 ครั้ง
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาฉีดวัคซีนป้องกันโรค โปลิโอ
คอตีบ บาดทะยัก หัดเยอรมัน ไข้สมองอักเสบให้
นักเรี ยนชั้น ป.1และป.6
5) จัดหาสื่ อการเรี ยนการสอน วัสดุอุปกรณ์ สื่ อ
นวัตกรรม
6) นิเทศกากับ ติดตาม ประเมินผล
7) สรุ ปรายงานผล

4

กิจกรรมการตรวจสุขภาพ
1) ศึกษากิจกรรมการตรวจสุขภาพ
2) แต่งตั้งกรรมการดาเนินงาน
3) กาหนดกิจกรรมการตรวจสุขภาพทุกระดับชั้น
4) ดาเนินการตามกิจกรรมการตรวจสุขภาพ
- ครูอนามัยจัดพิมพ์แบบบันทึกการ ตรวจ
สุขภาพลงไขโรเนียว เข้าเล่มเพื่อแจกให้ครู
ประจาชัน้ ให้ผนู้ านักเรียนในชัน้ ตรวจ
สุขภาพวันละ 2 อย่าง

มิถุนายน-กุมภาพันธ์
2563
มีนาคม 2564

พฤษภาคม 2563

นางเยาวลักษณ์ ปาละมี

- ในหนึ่งสัปดาห์ครูประจาชัน้ ลงรับทราบการ
ตรวจ 10 อย่างของผูน้ า
5) จัดหาสื่ อการเรี ยนการสอน วัสดุอุปกรณ์ สื่ อ
นวัตกรรม
6) นิเทศกากับ ติดตาม ประเมินผล
7) สรุ ปรายงานผล
5

กิจกรรมบริ การห้องพยาบาล
1) ศึกษากิจกรรมบริการห้องพยาบาล
2) แต่งตั้งกรรมการดาเนินงาน

มิถุนายน-กุมภาพันธ์
2563
มีนาคม 2564

พฤษภาคม 2563

3) กาหนดกิจกรรมบริการห้องพยาบาล
4) ดาเนินการตามกิจกรรมบริการห้องพยาบาล
- ครูอนามัยจัดผูน้ านักเรียนฝ่ ายส่งเสริมอนามัย
อยู่เฝ้าห้องพยาบาลวันละ 2 คน เพื่อบริการ
ปฐมพยาบาลนักเรียนในช่วยเวลา 12.0012.45 น.
-

ครูอนามัยมอบหมายให้ผนู้ าดูและทาความ
สะอาด นา้ ดื่มในห้องพยาบาล

- ครูอนามัยมอบหมายให้ผนู้ าดูและทาความ
สะอาด นา้ ดื่มในห้องพยาบาล
- ครูอนามัยจัดทาตารางการใช้หอ้ งพยาบาล
5) จัดหาสื่ อการเรี ยนการสอน วัสดุอุปกรณ์ สื่ อ
นวัตกรรม และปรับปรุ งห้องพยาบาลให้สะอาด
สวยงามเสมอ
6) นิเทศกากับ ติดตาม ประเมินผล

มิถุนายน-กุมภาพันธ์
2563
มีนาคม 2563

นางเยาวลักษณ์ ปาละมี

7) สรุ ปรายงานผล

6

กิจกรรมการหมักเหา
1) ศึกษากิจกรรมการหมักเหา
2) แต่งตั้งกรรมการดาเนินงาน

พฤษภาคม 2563

นางเยาวลักษณ์ ปาละมี

3) กาหนดกิจกรรมการหมักเหา
4) ดาเนินการตามกิจกรรม การหมักเหา
-. ครู ประจาชั้นตรวจผมนักเรี ยนหญิงในชั้น
-. ครู ประจาชั้นส่ งรายชื่อนักเรี ยนหญิงที่เป็ นเหาให้ครู
อนามัย
- ครู อนามัยเสนอรายชื่อนักเรียนเป็นเหาต่อผูบ้ ริ หารเพื่อขออนุญาต
หมักเหานักเรียน
-ครู อนามัยและผูน้ านักเรียนฝ่ ายส่ งเสริ มอนามัยดาเนินการรณรงค์
กิจกรรมหมักเหาเเทอมละ1ครั้ง
5) จัดหาสื่ อการเรี ยนการสอน หาเวชภัณฑ์ยา วัสดุ
อุปกรณ์ และสื่ อนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
6) นิเทศกากับ ติดตาม ประเมินผล
7) สรุ ปรายงานผล
7

กิจกรรมการปรับปรุ งห้องพยาบาล
1) ศึกษากิจกรรมของนักเรี ยนการปรับปรุงห้อง
พยาบาล
2) แต่งตั้งกรรมการดาเนินงานการปรับปรุงห้อง
พยาบาล
3) กาหนดกิจกรรมการปรับปรุงห้องพยาบาล
4) ดาเนินการตามกิจกรรม การปรับปรุงห้องพยาบาล

มิถุนายน-กุมภาพันธ์
2563
มีนาคม 2564

พฤษภาคม 2563

นางเยาวลักษณ์ ปาละมี

-ปรับปรุ งซ่อมแซม และตกแต่งห้องพบาบาลโดยการ
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆมาจัดตกแต่งให้สะอาดสวยงาม
เสมอ(ทาสี ใหม่ ติดป้ายนิ เทศ ติดตั้งก้อกน้ า ตูใ้ ส่ ยา
โต้ะ เก้าอี้ เป็ นต้น)

มิถุนายน-กุมภาพันธ์
2563
มีนาคม 2564

5) จัดหาสื่ อการเรี ยนการสอน วัสดุอุปกรณ์ สื่ อ
นวัตกรรม
6) นิเทศกากับ ติดตาม ประเมินผล
7 )สรุ ปรายงานผล
8

กิจกรรมฟันสวย ยิม้ ใส
1) ศึกษากิจกรรมฟั นสวย ยิม้ ใส

พฤษภาคม 2563

2) แต่งตั้งกรรมการดาเนินงาน
3) กาหนดกิจกรรมฟั นสวย ยิม้ ใส
4) ดาเนินการตามกิจกรรมฟั นสวย ยิม้ ใส
- ครูฝ่ายอนามัยแจกแบบบันทึกการตรวจช่อง
ปากให้ครูประจาชัน้
- ครูประจาชัน้ ส่งผลการตรวจเพื่อแจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อ
- รณรงค์การแปรงฟั นหลังอาหารกลางวัน
- จัดกิจกรรมการประกวดฟั นสะอาดเหงือก
แข็งแรงทัง้ ระดับประถมและมัธยม
5) จัดหาสื่ อการเรี ยนการสอน วัสดุอุปกรณ์ สื่ อ
นวัตกรรม
6) นิเทศกากับ ติดตาม ประเมินผล
7) สรุ ปรายงานผล

มิถุนายน-กุมภาพันธ์
2563

นางเยาวลักษณ์ ปาละมี

มีนาคม 2564

9

กิจกรรมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
1) ศึกษากิจกรรมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก

พฤษภาคม 2563

2) แต่งตั้งกรรมการดาเนินงาน
3) กาหนดกิจกรรมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
4) ดาเนินการตาม เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
- ครูอนามัยจัดการอบรมความรูเ้ รื่อง
ไข้เลือดออกให้นกั เรียนโดยเชิญเจ้าหน้าที่
อนามัยมาเป็ นวิทยากรให้ความรูแ้ ก่นกั เรียน
- จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องไข้เลือดโดยให้นกั เรียน
ออกปฏิบตั ิการตามหมู่บา้ นในเขตบริการ
5) จัดหาสื่ อการเรี ยนการสอน วัสดุอุปกรณ์ สื่ อ
นวัตกรรม
6) นิเทศกากับ ติดตาม ประเมินผล
7) สรุ ปรายงานผล

มิถุนายน-กุมภาพันธ์
2563
มีนาคม 2564

นางเยาวลักษณ์ ปาละมี

5. รายละเอียดการใช้ งบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัว จานวน 30,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
เงินงบประมาณ
กิจกรรม

ค่าตอบ
แทน

ค่าใช้ สอย

รวม

ค่ าวัสดุ

1.กิจกรรม กิจกรรมบัตรสุ ขภาพประจาตัวนักเรียน
- ค่าวัสดุ

1000

1000

รวมเงินกิจกรรมที่ 1
2.กิจกรรม กิจกรรมการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยา
- ค่าวัสดุ
-4มิถุนายน 2563 จัดซื้อหน้ากากอนามัย 620 อัน
-5มิถุนายน 2563 จัดซื้อ –เฟสชาย
- เจลล้างมือ
- เครื่ องวัดอุณหภูมิ
-24กรกฎาคม 2563 สบู่ลา้ งมือ

1000
9000

1000
9000

12

รวมเงินกิจกรรมที่ 2
3.กิจกรรม กิจกรรมป้องกันโรค
- ค่าวัสดุ
รวมเงินกิจกรรมที่ 3

-

4.กิจกรรม กิจกรรมการตรวจสุขภาพ
- ค่าวัสดุ
รวมเงินกิจกรรมที่ 4

-

5,กิจกรรม กิจกรรมบริ การห้องพยาบาล
- ค่าวัสดุ
รวมเงินกิจกรรมที่ 5

-

7440

9000

14602
660
9000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

หมาย
เหตุ

เงินงบประมาณ
กิจกรรม

ค่าตอบ
แทน

ค่าใช้ สอย

6,กิจกรรม กิจกรรมห้องน้ าสวย

รวม

ค่ าวัสดุ
500

500

500

500

- ค่าวัสดุ
รวมเงินกิจกรรมที่ 6

-

7,กิจกรรม กิจกรรมการปรับปรุ งห้องพยาบาล
- ค่าวัสดุ
รวมเงินกิจกรรมที่ 7

12000
12000
-

8,กิจกรรม กิจกรรมฟันสวย ยิม้ ใส
- ค่าวัสดุ
รวมเงินกิจกรรมที่ 8

-

9,กิจกรรม กิจกรรมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
- ค่าวัสดุ
รวมเงินกิจกรรมที่ 9

12000

12000

500

500

500

500

500
500
-

หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายได้ทุกรายการ
-ได้รับเงินอุดหนุนอีก 40000 บาท + ค่าเรี ยนฟรี 50000 บาท รวม 90000

500

500

หมาย
เหตุ

6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

1.นักเรี ยนทุกคนมีแบบบันทึกสุ ขภาพประจาตัวนักเรี ยนที่มี ผูบ้ ริ หารนิเทศงานครู ประจาชั้น
ข้อมูลครบถ้วนเป็ นบัจจุบนั
(บัตรสุ ขภาพ)
2.นักเรี ยนได้รับการปฐมพยาบาลและได้รับประทานยาเมื่อมี การจัดซื้อ/จัดหา
การเจ็บป่ วยหรื อได้รับอุบตั ิเหตุ
3. นักเรี ยนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้ครบถ้วน

เครื่ องมือที่ใช้
แบบบันทึก
เอกสารการจัดซื้อ

เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ขมาฉี ด
วัคซีนให้นกั เรี ยนได้ครบถ้วน

แบบบันทึก

4.นักเรี ยนทุกคนได้รับการตรวจสุ ขภาพสัปดาห์ละ 10 อย่าง ผู ้ น านั ก เรี ยนตรวจสุ ขภาพ
จากผูน้ าและครู ประจาชั้นรับทราบลงชื่อแบบบันทึกสุ ขภาพ นักเรี ยนและครู ประจาชั้นลงชื่อ
รับทราบสัปดาห์และครั้ง

แบบบันทึก

5.นั ก เรี ยนได้รั บ การปฐมพยาบาลเพื่ อ เจ็ บ ป่ วยจากห้ อ ง ผูน้ านักเรี ยนให้บริ การการปฐม
พยาบาล
พยาบาลแล้วบันทึ กลงในแบบ
บันทึกการใช้ห้องพยาบาล
6.นักเรี ยนหญิงทุกคนมีผมที่สะอาดและไม่เป็ นเหา
ผูน้ านักเรี ยนตรวจผมนักเรี ยน
หญิ ง ทุ ก ชั้น และครู ป ระจ าชั้น
รายงานต่อครู ฝ่ายอนามัย
7.ห้องพยาบาลจะสะอาด สะดวก สบายไม่มีเสี ยงรบกวน สั ง เ ก ต ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร ข อ ง
ผูป้ ่ วย
นักเรี ยน

แบบบันทึก

แบบบันทึก/สังเกต

แบบบันทึก/สังเกต

8.นักเรี ยนทุกคนมีสุขภาพปากและฟันที่ดีข้ นึ

สั ง เ ก ต ก า ร แ ป ร ง ฟั น ข อ ง
นักเรี ยน

แบบบันทึก/สังเกต

9.นักเรี ยนทุกคนไม่เป็ นไข้เลือดออก

สังเกตสุ ขภาพของนักเรี ยน

แบบบันทึก/สังเกต

7,ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรี ยนทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
ผูเ้ สนอโครงการ

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ………………………………
(นางเยาวลักษณ์ ปาละมี)
ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ………………………………
(...................................................)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านห้วยไคร้
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

ลงชื่อ………………………………
(นายไชยรัตน์ จินะราช)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านห้วยไคร้

รายจ่ ายโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
สนองกลยุทธ์ ที่

โครงการ

2. พัฒนา
- ธนาคารขยะรี ไซเคิล
คุณภาพนักเรี ยน
- สมทบงบการอบรม
โครงการลดขยะลดภาระ
ของชุมชนห้วยไคร้
* 3,000 บาท ที่เหลือใช้
หมุนเวียนในการรับซื้อขาย ขยะรี ไซเคิลใน
ธนาคารขยะของโรงเรี ยน

งบประมาณ

14,000
1,000

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

ใช้ ไปแล้ว

คงเหลือ

โยกไปให้

คงเหลือ

12,000

3,000

-

-

