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1. ชื่อกระบวนงาน 

งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพการด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพ และการป้องกันโรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

2.2 เพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 ประชากรวัยเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
3.2 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือสุขภาพผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง 
3.3 ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัย 

4. ค าจ ากัดความ 
สุขภาพ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโตของร่างกาย ด้วยการปฏิบัติดูแลอย่าง

ถูกสุขลักษณะ 
อนามัย หมายถึง การบริโภค อุปโภคอย่างถูกต้องสุขลักษณะ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 สร้างความเข้าใจให้สถานศึกษา บุคลากรเห็นความส าคัญเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ

นักเรียน 
1. รับฟังหรือเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับนโยบายและแนวปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  จาก

กระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สถานศึกษาโดยผ่านกระบวนการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
3. สนับสนุนให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี 
4. การจัดกิจกรรมประกวดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 
5. ประสาน ก ากับ ติดตาม ดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

5.2 ส่งเสริมประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ  เช่น 
โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) โครงการอาหารปลอดภัย (อ.ย.น้อย)  

74 คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการเด็กไทยท าได้ โครงการเรียนรู้คู่วิจัยเด็กไทยฟันดี โครงการฟันสวยยิ้มใส 
โครงการมือสะอาดปราศจากโรค โครงการควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โครงการส้วมสุขสันต์ เป็นต้น 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบ และด าเนินการขับเคลื่อนตาม

โครงการที่ก าหนด 
3. จัดประกวด/แข่งขัน/เฝ้าระวังตามก าหนดระยะเวลาของกิจกรรมในทุกระดับ 
4. จัดหาพื้นที่ เวทีให้นักเรียนได้แสดงผลงานหรือกิจกรรมที่ได้ด าเนินโครงการต่อสาธารณชน

โดยทั่วไป 
5. ประสาน ก ากับติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน 
6. สรุปผลรายงาน 



5.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ  และเฝ้าระวังติดตามดูแลภาวะ
โภชนาการและสุขาภิบาลรวมถึงการสนับสนุนป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อที่ร้ายแรง และการจัดหาอุปกรณ์
แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

1. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 
2. การเฝ้าระวัง ส ารวจ เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพปัญหาที่พบ 
3. การช่วยเหลือด้านการป้องกัน ด้านจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเสริมสร้างร่างกายให้ดีขึ้น 
4. จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกัน เช่น การจัดนิทรรศการ การเผยแพร่เอกสาร การประกวด

กิจกรรมต่าง ๆ 
5. การติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
6. สรุปรายงานผล 
5.4 ประเมิน ติดตามผลการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
1. ศึกษาสภาพปัญหาด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
2. จัดท าเครื่องมือให้สอดคล้องกับขอบเขตท่ีจะประเมินและติดตาม 
3. ด าเนินการเก็บข้อมูล 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
5. สรุปผลรายงาน เผยแพร่ผลการติดตามคู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
75 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
6.1 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
6.2 งานส่งเสริมประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ประชุมสร้างความเข้าใจตรวจสุขภาพสรุปรายงานผลการด าเนินงานจัดกิจกรรม
ประกวดสุขภาพประสาน ก ากับ ติดตามสร้างองค์ความรู้จัดท าแผนปฏิบัติการด าเนินกิจกรรม
ประกวด/แข่งขัน 76 คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

6.3 งานส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ และเฝ้าระวังติดตามดูแล
ภาวะโภชนาการและสุขาภิบาลรวมถึงการสนับสนุนป้องกันโรคระบาด  โรคติดต่อที่ร้ายแรง และการ
จัดหาอุปกรณ์แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสสรุปรายงานผลการด าเนินงานจัดหาพ้ืนที่ หรือเวทีการแสดง
ผลงานประสาน ก ากับ ติดตามเฝ้าระวัง/ส ารวจประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ความช่วยเหลือสรุป
รายงานผลการด าเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันก ากับ ติดตามคู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 77 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

6.4 งานประเมิน ติดตามผลการปฏิบัติการ 
7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

7.1 บันทึกหนังสือราชการ 
7.2 หนังสือราชการประเภทภายนอก 
7.3 แบบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
7.4 แบบประเมินติดตามผลการด าเนินโครงการต่าง ๆ 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 

พ.ศ.2535 



8.2 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ของ
กองทุน ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  พ.ศ. 
2536 

8.3 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
8.4 คู่มือการด าเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2543 กรมอนามัย 
8.5 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551จัดท าเครื่องมือศึกษาสภาพ

ปัญหาสรุปรายงานผลการติดตามด าเนินการจัดเก็บข้อมูลศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล 
78 คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน ชื่องาน งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาวัตถุประสงค์ : 5.1 เพ่ือให้สถานศึกษา บุคลากร เห็นความส าคัญเกี่ยวกับงาน
ส่งเสริมสุขภาอนามัยของนักเรียน  

ล าดับที ่ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1.รับฟังหรือเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับนโยบายและแนวปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
พฤษภาคม - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2.ถ่ายทอดองค ์ความรู้สู่สถานศึกษา มิถุนายน - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3.สนับสนุนให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีตลอดปีการศึกษา เอกสารการตรวจสุขภาพครู

ผู้รับผิดชอบ 
4.จัดกิจกรรมประกวดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น มกราคม –กุมภาพันธ์ของปีถัดไป- กลุ่มส่งเสริม

การจัดการศึกษา/ครูผู้รับผิดชอบ 
5.ประสาน ก ากับ ติดตาม ดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนมีนาคมของปีถัดไป- กลุ่มส่งเสริม

การจัดการศึกษา 
6.สรุปรายงานผลการด าเนินการ - - -อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุด

กระบวนงานกิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ การตัดสินใจ ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  
7. จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1หน้า)ตรวจสุขภาพประจ าปีจัดกิจกรรม

ประกวดสุขภาพสรุปรายงานก ากับ ติดตามรับนโยบายถ่ายทอดองค์ความรู้คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 79กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงานชื่องาน งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา        

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาวัตถุประสงค์ : 5.2 เพ่ือให้สถานศึกษา บุคลากร เห็นความส าคัญเกี่ยวกับงาน
ส่งเสริมประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ  เช่น โครงการอาหาร
กลางวันโครงการอาหารเสริม (นม) โครงการอาหารปลอดภัย(อ.ย.น้อย) โครงการเด็กไทยท าได้ โครงการเรียนรู้
คู่วิจัยเด็กไทยฟันด ีโครงการฟันสวยยิ้มใส โครงการมือสะอาดปราศจากโรค โครงการควบคุมโรคติดต่อและโรค
ไม่ติดต่อ โครงการส้วมสุขสันต์ 
ล าดับที ่ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดท าแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพฤษภาคม - กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

2.ถ่ายทอดองค ์ความรู้สู่สถานศึกษา มิถุนายน - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 



3.จัดประกวด/แข่งขัน/เฝ้าระวังตามก าหนดระยะเวลาของกิจกรรมในทุกระดับตลอดปี
การศึกษา เอกสารการตรวจสุขภาพ ครูผู้รับผิดชอบ 

4.จัดหาพ้ืนที่ เวทีให้นักเรียนได้แสดงผลงานหรือกิจกรรมที่ได้ด าเนินโครงการต่อสาธารณชน
โดยทั่วไมกราคม– กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา /ครูผู้รับผิดชอบ 

5.ประสาน ก ากับติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนมีนาคมของปีถัดไป- กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

6.สรุปรายงานผลการด าเนินการ - อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุด
กระบวนงาน กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ การตัดสินใจ ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงานจุด
เชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1หน้า)จัดกิจกรรมประกวดสรุปรายงานหาพ้ืนที ่เวทีให้นักเรียน
ได้แสดงผลงานหรือกิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสานก ากับติดตาม80  

 
คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐาน
งานชื่องาน งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ : 5.3 เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ เฝ้าระวังติดตามดูแลภาวะ
โภชนาการและสุขาภิบาล ป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อ และจัดหาอุปกรณ์แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

ล าดับที ่ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับสุขภาพพฤษภาคม 

ประกาศ สพท. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
2.เฝ้าระวัง ส ารวจ เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพปัญหาที่พบมิถุนายน - ครูผู้รับผิดชอบ 
3.ช่วยเหลือด้านการป้องกัน ด้านจัดหาวัสดุอุปกรณ์เสริมสร้างร่างกายตลอดปีการศึกษา - 

ครูผู้รับผิดชอบ 
4.รณรงค์ป้องกัน  เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่เอกสาร ประกวดกิจกรรมต่าง ๆ

กุมภาพันธ์ของปีถัดไป- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา /ครูผู้รับผิดชอบ 
5.ประสาน ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน มีนาคมของปีถัดไปแบบฟอร์มการติดตาม กลุ่ม

ส่งเสริมการจัดการศึกษา /ครูผู้รับผิดชอบ 
6.สรุปรายงานผลการด าเนินการ มีนาคมของปีถัดไปแบบสรุปผลการด าเนินการกลุ่มส่งเสริม

การจัดการศึกษา 
อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ การตัดสินใจ 
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน � จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1หน้า)ชี้แจงนโยบายส ารวจ
สภาพปัญหาให้ความช่วยเหลือจัดกิจกรรมสรุปรายงานก ากับ ติดตามคู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 81  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.ชื่องาน งาน
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาวัตถุประสงค์ : 5.4 
เพ่ือให้ สพท. มีการประเมิน ติดตามผลการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน 
รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.ศึกษาสภาพปัญหาด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย เมษายน - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
2.จัดท าเครื่องมือให้สอดคล้องกับขอบเขตที่จะประเมินและติดตามพฤษภาคม  เครื่องมือ

ประเมิน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3.ด าเนินการเก็บข้อมูลธันวาคม - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 



4.วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะ มกราคมของปีถัด- กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

5.สรุปผล เผยแพร่ผลการติดตามมีนาคมของปีถัดไป - อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน 
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน  กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ การตัดสินใจ ทิศทางหรือการ
เคลื่อนไหวของงาน � จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1หน้า) 

สรุปรายงานศึกษาสภาพปัญหาจัดท าเครื่องมือด าเนินการเก็บข้อมูลวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูล  แล
ข้อเสนอแนะ82 คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

1. ชื่อกระบวนงานงานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่าง ๆ การเข้าร่วม
กิจกรรมทางกายและกีฬา ประเภทบุคคล ทีม ทั้งกีฬาไทยและกีฬาสากล 

2.2 เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬาซึ่งส่งผลถึงการพัฒนาด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม 
สติปัญญารวมทั้งสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและกีฬา 

2.3 เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าอย่าง
สม่ าเสมอให้มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา 

2.4 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการ เช่น การท่องเที่ยว การเล่นดนตรี นาฏศิลป์ 
การร้องเพลง งานอดิเรก เป็นต้น 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ

สังคม 
3.2 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เด็กและเยาวชนรู้สึกรัก

และหวงแหนสถาบัน 
3.3 ชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีการออกก าลั งกาย  การส่งเสริม

ความสามารถเฉพาะทางด้านกีฬาน าไปสู่นักกีฬาอาชีพและมีชื่อเสียงในสังคม 
4. ค าจ ากัดความ 

4.1 กีฬา หมายถึง การออกก าลังกายด้วยการเล่นหรือการแข่งขันตามกฎ กติกา 
4.2 นันทนาการ หมายถึง การใช้เวลาว่างในการพักผ่อนหย่อนใจ การท่องเที่ยว การเล่น

ดนตรีการร้องเพลง หรือท ากิจกรรมงานอดิเรกต่าง ๆ เพ่ือความเพลิงเพลินและสนุกสนาน 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนางานด้านกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. ด าเนินโครงการด้านกีฬา/นันทนาการ__ 

 


