
ตารางแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

กิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2565 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.จัดทำคำสั่ง 
เรื่อง แต่งตั้ง 
คณะกรรมการเพ่ือ 
เตรียมความพร้อม 
รับการประเมิน
คุณธรรรมและ 
ความโปร่งใสใน 
การดำเนนิงาน 
ของสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต 
: ITA Online) 
ประจำปีการศึกษา 2565 

      

2.ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนชุมแพวิทยายน 
ทุกคนทำแบบวัดการรับรู้ 
ของมีส่วนไดส้่วนเสีย
ภายใน (IIT) 

      

3.ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกทำแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) 

      

4. แบบตรวจการเปิดเผย 
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

      

 

 

 

 

 

 



แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนชุมแพวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

******************************************************************************* 

ชื่อโครงการ …………......................งานอนามัยโรงเรียน...…………………………………………....……………………... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางไพรลดา ศรีภา นางสาวไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์และนางสาวชลธชิา สุคนธ์ขจร  

กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...........กลุ่มบริหารงานทั่วไป............................................................. ........ 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

       กลยุทธ์ 2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.25  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

สนองจุดเน้น สพม.25      

( ) ด้านการประกันคุณภาพ  ( / ) ด้านการพัฒนาผู้เรียน  ( ) ด้านโอกาส 

( ) ด้านทักษะภาษา   ( ) ด้านเทคโนโลยี ดิจิตอล  ( ) ด้านทักษะชีวิต 

สนองมาตรฐาน ประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรฐานที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน      

ลักษณะโครงการ          (    )  ใหม่    (  /  )  ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ    16 พฤษภาคม 2565  - 31 มีนาคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล  

   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 1 บททั่วไปมาตรา 6 ได้กำหนดการจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข หากสถานศึกษาใดมีระบบ
การบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ก็จะส่งผลให้สถานศึกษานั้นรู้ทิศทางการ
ดำเนินงาน มีความคล่องตัวในการบริหารและสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานบริหารการจัดการอย่างมี
คุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่มีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษาแต่โรงเรียนยังประสบปัญหาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตของนักเรียน นักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ ปัญหาสุขภาพในช่องปากและฟันของนักเรียน ปัญหา
การบริโภคและเลือกซื้ออาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการและการเกิดโรคจากพาหะนำโรค เช่น ยุงลาย ทำให้
เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

    ดังนั้นโรงเรียนชุมแพวิทยายนนจึงได้จัดทำโครงการงานอนามัยขึ้น เพ่ือพัฒนาให้คุณภาพของผู้เรียนดียิ่งขึ้น               
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียน ตลอดจนให้ผู้เรียนรู้จักบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและเฝ้าระวัง
อันตรายจากผลิตภัณฑ์และโรคต่างๆ ทำให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี มีภาวะโภชนาการที่สมส่วน ปฏิบัติตามสุข



บัญญัติอย่างถูกต้อง ส่งผลให้การเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้โรงเรียนสามารถก้าวสู่ระดับดี
มาก 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1 ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ     
 2.2 การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เพ่ือใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นไว้บริการให้เพียงพอและจัดทำ
หลักฐานการจ่ายยาให้ถูกต้องและปัจจุบัน        
 2.3 จัดทำสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดทำรายงานประจำภาคเรียน ประจำปีของงาน
อนามัย สถิติผู้ใช้ห้องพยาบาลและรวบรวมคำเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ (ถ้ามี)    
 2.4 เพ่ือส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของคณะครูและนักเรียนทุกคนอย่างสม่ำเสมอ 
    2.5 เพ่ือจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยให้แก่คณะครูและนักเรียนทุกคน 
     2.6 เพ่ือให้นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์      
 2.7 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและโรคภัยต่างๆ เช่น โรค
ไข้เลือดออก           
 2.8 เพ่ือให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพทีด่ีและรู้จักวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร             
 2.9 เพ่ือตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก           
 2.10 เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา และรายงานข้อมูลการจัดการเรียน 

การสอน/ผู้ฉีดวัคซีน/ผู้ติดเชื้อ COVID-19                              

3. เป้าหมาย 

          3.1 ด้านปริมาณ 

      3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

       3.1.2 คณะครูและนักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพอนามัยที่ดี 

 3.1.3 นักเรียนร้อยละ 80 เข้าใช้บริการห้องพยาบาลมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด  

         3.1.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและโรคภัยต่างๆ 
        3.1.5 นักเรียนร้อยละ 80 เห็นความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีและรู้จักวิธีการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร       
               3.16 นักเรียนร้อยละ 100 มีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา                                                                 
          3.2 ด้านคุณภาพ  

          3.2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและโรคภัยต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก 
          3.2.2 นักเรียนเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีและรู้จักวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร    



                3.2.3 นักเรียนมคีวามรู้และสามารถปฏิบัติตามมาตรการการป้องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19                                   
4. การดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินงาน 

(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 

วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมวางแผนโครงการ 

2. เขียนโครงการเสนอขอ
อนุมัติ 

    30 มีนาคม 2565 

 

-  นางไพรลดา ศรีภา 
นางสาวไปรยา 
ประดิพัทธ์ลาวัณย์
นางสาวชลธิชา  

สุคนธ์ขจร  

2 

ดำเนินการ 
(Do) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ควบคุม ดูแล  

ห้องพยาบาลให้สะอาด  

ถูกสุขลักษณะ 

2. การจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์เพ่ือใช้ใน 

การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ไว้บริการให้เพียงพอและ
จัดทำหลักฐานการจ่ายยาให้
ถูกต้องและปัจจุบัน 

3. จัดทำสถิติ ข้อมูล
ทางด้านสุขภาพอนามัยและ
จัดทำรายงานประจำภาค
เรียน ประจำปีของงาน
อนามัย สถิติผู้ใช้ห้อง
พยาบาลและรวบรวม 

คำเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ 
(ถ้ามี) 

4. ส่งเสริมด้านสุขภาพ
อนามัยของคณะครูและ 

 

16 พฤษภาคม 2565 - 
31 มีนาคม 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางไพรลดา ศรีภา 
นางสาวไปรยา 
ประดิพัทธ์ลาวัณย์
นางสาวชลธิชา  

สุคนธ์ขจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        ที่        กิจกรรม/ขั้นตอน   ระยะเวลาดำเนินงาน 

(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 

(บาท) 

        ผู้รับผิดชอบ 

     

 7. ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติดและโรคภัย
ต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก 
8. ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการป้องกัน 
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  
9. ตรวจสุขภาพฟันและ 
ช่องปาก       
10 เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ใน
สถานศึกษา และรายงาน
ข้อมูลการจัดการเรียน 
การสอน/ผู้ฉีดวัคซีน/ผู้ติด
เชื้อ COVID-19                              

   

3 

ตรวจสอบ 

(Check) 

 

1. แจกแบบสอบถาม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสำรวจ
ความพึงพอใจ 

 

23 ตุลาคม 2565 

24 มีนาคม 2566 

 

- นางไพรลดา ศรีภา 
นางสาวไปรยา 
ประดิพัทธ์ลาวัณย์
นางสาวชลธิชา  

สุคนธ์ขจร 

4 

การปรับปรุง
(Action) 

1. นำแบบสอบถามมา
สรุปผลการจัดกิจกรรม 

เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาในการ
จัดกิจกรรมครั้งต่อไป  

24 ตุลาคม 2565 

25 มีนาคม 2566 

 

- นางไพรลดา ศรีภา 
นางสาวไปรยา 
ประดิพัทธ์ลาวัณย์
นางสาวชลธิชา  

สุคนธ์ขจร 

 

 

 

 

 



5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

    ใช้งบประมาณแผนงาน..................งานบริหารงานทั่วไป..................................จำนวน........5,000............บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 พัฒนาห้องพยาบาล 

จัดซื้อยาและชุดตรวจ ATK 

- 

 

- 

 

5,000      - 

 

- 

 

5,000 

รวม - - 5,000 -  - 5,000 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. การวัดและประเมิน 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

ผลผลิต ( outputs ) 

จำนวนนักเรียนที่เข้าใช้บริการห้องพยาบาล 

 

 

 

ผลลัพธ์ ( outcome ) 

นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 

 

 

คณะครูและนักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพอนามัยที่ดี 

 

 

 

นักเรียนร้อยละ 80 เข้าใช้บริการห้องพยาบาลมี 
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด  
 

นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

โทษของยาเสพติดและโรคภัยต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก 

 

 

 

 

1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน 

ที่เข้าใช้บริการห้องพยาบาล 

 

 

 

1. เกณฑ์มาตรฐานวัดน้ำหนัก
และส่วนสูง 

 

2. ตรวจสุขภาพประจำปีและ
วัดสมรรถภาพทางร่างกาย 

 

 

 

3. สอบถามความพึงพอใจ 

 

 

4. ตรวจแบบทดสอบ 

 

 

1. แบบบันทึก
รายชื่อนักเรียน
ที่เข้าใช้บริการ
ห้องพยาบาล 

 

 

1. เครื่องชั่ง
น้ำหนักและที่
วัดส่วนสูง 

2. อุปกรณ์ทาง
ทางการแพทย์
ของโรงพยาบาล
และแบบวัด
สมรรถภาพทาง
ร่างกาย 

3. แบบ 
สอบถามความ
พึงพอใจ 
 

4. แบบทดสอบ 

 



 

7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

 7.1 ห้องพยาบาลสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

     7.2 ห้องพยาบาลมียาและเวชภัณฑ์เพ่ือใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นไว้บริการเพียงพอ 

     7.3 มีข้อมูลทางสถิติข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดทำรายงานประจำภาคเรียน ประจำปีของ 

งานอนามัย สถิติผู้ใช้ห้องพยาบาลและรวบรวมคำเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ (ถ้ามี) 

 7.4 คณะครูและนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

 7.5 ทำให้ทราบน้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนทุกคนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ 

          7.6 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและโรคภัยต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก  

 7.7 นักเรียนเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีและรู้จักวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  

 7.8 นักเรียนมีสุขภาพฟันและช่องปากท่ีดี  

          7.9 นักเรียนมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา                                                                 

                                       

 

 

 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

5 

 

  6 

 

7 

 

 

นักเรียนร้อยละ 80 เห็นความสำคัญของการมี
สุขภาพที่ดีและการรู้จักวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร        

นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพช่องปากและสุขภาพ
ฟันที่ดี             

นักเรียนร้อยละ 100 มีความปลอดภัยจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา                                                                 

5. การสังเกต  
และตรวจแบบทดสอบ 
 
6. ตรวจสุขภาพช่องปากและ
ฟันประจำปี 

 
7. ตรวจ ATK 

5. แบบสังเกต
และ
แบบทดสอบ             
6. อุปกรณ์ทาง
ทางการแพทย์
ของโรงพยาบาล
7. ชุดตรวจ 
ATK 


