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โครงการ                         โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมี 
                                                    ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน     สนอง มาตรฐานที่ 1/1.2/1   มาตรฐานที ่2/2.5 

ลักษณะโครงการ                         โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                     กลุ่มบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินงาน                        ปีการศึกษา 2564 
  ************************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

สถานศึกษามีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนโดย     

มีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีกิจกรรมด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  รวมทั้งต้องมีการบริหาร

จัดการด้านวัสดุสำนักงาน สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการดำเนินงาน โดยให้ครู นักเรียน      

และชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและเนื่องจากอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม     

ของโรงเรียนดงหลวงวิทยา อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม สมควรได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพใช้งาน

ได้ดี และมีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 

โรงเรียนจึงจัดโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  
โดยโรงเรียนควรเร่งระดมทรัพยากรจากชุมชนและหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องมาใช้ในการพัฒนาสิ ่งแวดล้อม  
ห้องปฏิบัติการ และจัดหาสื่อเทคโนโลยีให้บริการแก่นักเรียน ตลอดจนประสานกับชุมชนเพื่อจัดแหล่งเ รียนรู้ของ
โรงเรียน เพื่อทำให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตามธรรมชาติ
เต็มศักยภาพ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและสอดคล้อง  
กับมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม  สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนและบริเวณ

โรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  ปลอดภัย  และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 

2.2. เพ่ือให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 

2.3. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2.4. เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับใช้สอยเพ่ือการบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากร 

3. เป้าหมาย 
3.1 กิจกรรม 5 ส 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1)  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนดงหลวงวิทยา ร่วมมือกันดำเนินกิจกรรม  5 ส 
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2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1)  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  สวยงาม  ร่มรื่น  เอ้ือต่อการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนทุกคน

เกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 92 
 2)  นักเรียนสามารถพัฒนาตนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่
ดีในการทำงาน ร้อยละ 92 

3. สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

3.2 งานสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1)  สถานศึกษาปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ต่าง ๆ และสนามกีฬา 
2)  นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนร่วมกันดูแลรักษาอาคารสถานที่  อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1)  สถานศึกษามีอาคารสถานที่เหมาะสมปลอดภัย สิ่งแวดล้อมสวยงาม มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดี  และ
เอ้ืออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 92 
 2)  นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษารู้จักคุณค่าและร่วมกันดูแลรักษาอาคารสถานที่ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 92 

3. สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

3.3 กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1)  สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  มีความปลอดภัย  มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

2)  อาคารเรียน  อาคารประกอบต่างๆ  อยู่ในสภาพดี  ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3)  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
4)  สถานศึกษามีวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับการบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง

เพียงพอ 
2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1)  สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอ้ือต่อการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนทุกคน
เกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 92 

2) อาคารเรียนและอาคารประกอบทุกห้องมีคุณภาพพร้อมใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 92 

3)  ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 92 
4)  การบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดความคล่องตัว ร้อยละ 90 
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3. สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

3.4 งานปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ ระบบไฟฟ้า และระบบประปา   
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1)  สถานศึกษาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปา และเครื่องยนต์ 
2)  นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนร่วมกันดูแลรักษาอาคารสถานที่  เครื่องใช้ไฟฟ้า  ประปา 

และเครื่องยนต์ต่างๆ 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1)  สถานศึกษามีอาคารสถานที่เหมาะสม ปลอดภัย มีระบบไฟฟ้า ระบบประปาและเครื่องยนต์ต่างๆที่
เอ้ืออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 92 
 2)  นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษารู้จักคุณค่าและร่วมกันดูแลรักษาอาคารสถานที่  เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ประปา  และเครื่องยนต์ต่างๆ  ร้อยละ 92 

3. สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

3.5 งานนักการภารโรง   
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1)  นักการภารโรงทุกคน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน 
2)  นักการภารโรงทุกคน ได้มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1)  นักการภารโรง มีสมรรถนะในการปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐาน   ร้อยละ 90 

 2)  นักการภารโรง  มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน ร้อยละ 90 
     3. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

    3.6 งานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา   
   1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1)  บุคลากรภายในโรงเรียน  ปฏิบัติงานและใช้บริการได้ดี 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1)  สนับสนุนการองค์กร  โครงสร้างและระบบการบริหารงานมีความคล่องตัวบุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
ในเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาในเวลากลางวัน  และกลางคืนได้อย่างดี   ร้อยละ 90 

3. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 
1. ขั้นวางแผน (P)  

1. เสนอโครงการ 
 
พ.ค 2564 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 
1.1 สำรวจสภาพปัญหาการ
บริหารจัดการจากปีการศึกษา
ที่ผ่านมา และสำรวจวัสดุ
อุปกรณ์ที่ชำรุดและขาดแคลน 
ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน สรุป
รายงานเพื่อเป็นข้อมูล
นำเสนอในที่ประชุมระดับ
โรงเรียน 
 

2. ออกคำสั่งแต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 

3. ประชุม
คณะกรรมการวาง
แผนการดำเนินงาน 

คณะครูกลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

2. ขั้นดำเนินการ (D) 

2.1 ดำเนินตามกิจกรรม 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

1) กิจกรรม 5 ส. 

 

 
 
 
 
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ 
2. ให้ครู และนักเรียน
ร่วมกันทำความสะอาด
บริเวณห้องเรียน และ
บริเวณโรงเรียน โดย
แบ่งเป็นห้อง
รับผิดชอบตามเขต
พ้ืนที่ 

 
 
 
 
พ.ค. 2564 
 
 
 
ก.ค. 2564 –  
ก.พ. 2565 
 
 
 

 
 
 

 
15,000 

 
 
 
 
นายรณชัย  มีระ
หงส์ 
นายโกสินทร์  เหง้า
โอสา 
นายฉินกานจะนะ  
เชื้อคนแข็ง 
นายชวิศ  ห้วย
ทราย 

2) งานสร้างบรรยากาศและ

สิ่งแวดล้อม 

1. ปรับสภาพภูมิทัศน์
หน้าโรงเรียน 
2. ปรับสภาพภูมิทัศน์
บริเวณรอบๆอาคาร
เรียน และสนามกีฬา 

ก.ค. 2564 –  
ก.พ. 2565 
 
 
 

25,000 นายรณชัย  มีระ
หงส์ 
นายโกสินทร์  เหง้า
โอสา 
นายฉินกานจะนะ  
เชื้อคนแข็ง 
นายชวิศ  ห้วย
ทราย 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 
3) กิจกรรมปรับปรุงอาคาร
สถานที่ 
 

1. ปรับปรุงห้องน้ำครู 
2. ปรับปรุงห้องเรียน 

อาคารเรียน 

3. ก่อสร้างโรงจอดรถ

โรงเรียน 

4. ปรับปรุงโรงอาหาร 

5. ติดตั้งโปรเจคเตอร์ 

มิ.ย 2564  200,000 นายรณชัย  มีระ
หงส์ 
นายโกสินทร์  เหง้า
โอสา 
นายฉินกานจะนะ  
เชื้อคนแข็ง 
นายชวิศ  ห้วย
ทราย 

4) งานปรับปรุงซ่อมแซม
รถยนต์ ระบบไฟฟ้า และ
ระบบประปา   

1. ซ่อมแซมเครื่องยนต์
และรถยนต์ 
2. ปรับปรุงระบบ
น้ำประปา 
3. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
 

ก.ค. 2564 –  
ก.พ. 2565 
 
 
 

100,000 นายรณชัย  มีระ
หงส์ 
นายโกสินทร์  เหง้า
โอสา 
นายฉินกานจะนะ  
เชื้อคนแข็ง 
นายชวิศ  ห้วย
ทราย 

5) งานนักการภารโรง   1.จัดทำแผน
ปฏิบัติงาน/โครงการ 
และปฏิทินปฏิบัติงาน
ของงานนักการภารโรง 
2. แบ่งหน้าที่
รับผิดชอบ กำกับ ดูแล 
ควบคุมการปฏิบัติงาน  
3. ประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรดังกล่าว สรุป
รายงานผลการประเมิน
เมื่อสิ้นภาคเรียน 

พ.ค. 2564 
 
 
 
ก.ค. 2564 –  
ก.พ. 2565 
 
มี.ค. 2565 

15,000 นายรณชัย  มีระ
หงส์ 
นายโกสินทร์  เหง้า
โอสา 
นายฉินกานจะนะ  
เชื้อคนแข็ง 
นายชวิศ  ห้วย
ทราย 

6) งานเวรยามรักษาความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา 

1.จัดเวรยามรักษา
ความปลอดภัยอาคาร 
สถานที่และทรัพย์สิน
ของทางราชการ ได้แก่ 

พ.ค. 2564 
 
 
 
 

1,000 นายรณชัย  มีระ
หงส์ 
นายโกสินทร์  เหง้า
โอสา 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 
เวรกลางคืน/เวร
วันหยุดราชการ  
2. จัดทำแบบบันทึก
เวรยามกลางคืน, เวร
วันหยุดราชการ, และ
เวรประจำวันเป็นราย
เดือน  
3. กำกับติดตามการ
ปฏิบัติหน้าที่และการ
บันทึกผลการปฏิบัติ
หน้าที่เวรยาม  
4. รวบรวมข้อมูลการ
ปฏิบัติหน้าที่เวรของ
บุคลากร  
5. รายงานเสนอ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ทุกวัน 

 
พ.ค. 2564 –  
มี.ค. 2565 
 
 
 
 
พ.ค. 2564 –  
มี.ค. 2565 
 
 
มี.ค. 2565 
 
 
 
 

นายฉินกานจะนะ  
เชื้อคนแข็ง 
นายชวิศ  ห้วย
ทราย 

3. ข้ันติดตามตรวจสอบ(C) 

ติดตามความก้าวหน้าใน 

การดำเนินกิจกรรม 3 ระยะ 

1) ก่อนดำเนินการ  

2) ระหว่างดำเนินการ  

3) หลังดำเนินการ โดยครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
 

1. ติดตามก่อนการ

ดำเนินกิจกรรมใน

ความพร้อมด้านต่างๆ 

2. ติดตามในระหว่าง

การดำเนินกิจกรรม 

ปัญหาอุปสรรค ในการ

ดำเนิน 

3. ติดตามหลังการ
ดำเนินกิจกรรม
แนวทางในการส่งเสริม
และพัฒนา 

ก.ค.-ส.ค. 

2564 

 

พ.ย.-ธ.ค. 

2564 

 

มี.ค. 2565 

 คณะครูกลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 
4. ข้ันสรุปผล รายงาน (A) 

4.1 ประเมินสรุปรายงานการ

จัดกิจกรรม 

4.2 สรุปผลการจัดกิจกรรม 

4.3 รายงานผลการจัด

กิจกรรม 

 

1. ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

จัดเตรียมข้อมูลผลของ

การดำเนินกิจกรรม 

2. ร่วมกันจัดทำแบบ

ประเมินกิจกรรม CIPP 

Model สรุปผลการ

ดำเนินกิจกรรม ปัญหา

อุปสรรค แนวทางการ

พัฒนา 

3. รายงานผลเป็น

เอกสารเสนอผู้บริหาร

ทราบ 

4. จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 

 
มี.ค 2565 

  
คณะครูกลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป 

5.  งบประมาณทั้งโครงการ 
งบประมาณดำเนินโครงการ   416,000    บาท 

1) กิจกรรม 5 ส  งบประมาณ  15,000  บาท 
     รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ 

วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 

หน่วย 

ราคา 

ต่อหน่วย 

ราคา 

รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวนเงิน 

1. จัดซื้อจัดจ้าง
และจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ ในการ
ดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

- ไม้กวาดทางมะพร้าว 50  ด้าม 40 2,000 [/] เงิน
อุดหนุน 

2,000 
- ไม้กวาดดอกหญ้า 60  ด้าม 70 4,200 4,200 
- ไม้กวาดหยากไย่ 10  ด้าม 50 500 500 
- ไม้กวาดมือเสือ 10  ด้าม 50 500 500 
- น้ำยาล้างห้องน้ำ 18  KL 250 4,500 4,500 
- ขันน้ำ 5  โหล 140 700 700 
- แปรงขัดโถส้วม 5  อัน 35  175 175 
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รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ 

วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 

หน่วย 

ราคา 

ต่อหน่วย 

ราคา 

รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวนเงิน 

- กรรไกรตัดแต่งก่ิงไม้ 2  อัน 450 900 900 
- กรรไกรตัดแต่งก่ิงไม้
แบบใบเลื่อย 
- คัตเตอร์ ขนาดเล็ก 

3  อัน 
 
1 อัน 

500 
 

25 

1,500 
 

25 

1,500 
 

25 
รวมทั้งสิ้น 15,000 

 
2) งานสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ  25,000  บาท 
 รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ 

วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 

หน่วย 

ราคา 

ต่อหน่วย 

ราคา 

รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวนเงิน 

1 .จัดซื้อจัดจ้าง
และจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ ในการ
ดำเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 

1. ปรับสภาพภูมิทัศน์
หน้าโรงเรียน 

2 จุด 5,000 10,000 [/] เงิน
อุดหนุน 

10,000 

2. ปรับสภาพภูมิทัศน์
บริเวณรอบๆอาคาร
เรียน และสนามกีฬา 

3 จุด 5,000 15,000 15,000 

รวมทั้งสิ้น 25,000 
 
3) กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่  งบประมาณ  200,000  บาท 
   รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ 

วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 

หน่วย 

ราคา 

ต่อหน่วย 

ราคา 

รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวนเงิน 

1. จัดซื้อจัดจ้าง
และจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ ในการ
ดำเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 

- ปรับปรุงห้องน้ำครู 3 ห้อง 20,000  60,000 [/] เงิน
อุดหนุน 

60,000 
- ปรับปรุงห้องเรียน 
อาคารเรียน 

   40,000 40,000 

- ก่อสร้างโรงจอดรถ
โรงเรียน 

1 หลัง 100,000 100,000 100,000 

     
รวมทั้งสิ้น 200,000 
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4) กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า และระบบประปา  งบประมาณ  100,000  บาท 
   รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ 

วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 

หน่วย 

ราคา 

ต่อหน่วย 

ราคา 

รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวนเงิน 

1. จัดซื้อจัดจ้าง
และจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ ในการ
ดำเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 

- ซ่อมแซมเครื่องยนต์
และรถยนต์ 

3 คัน  20,000 [/] เงิน
อุดหนุน 

20,000 

- ปรับปรุงระบบ
น้ำประปา 

1 จุด  30,000 30,000 

- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 3 จุด  50,000 50,000 
     

รวมทั้งสิ้น 100,000 
 

5) งานนักการภารโรง   งบประมาณ  15,000  บาท 
   รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ 

วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 

หน่วย 

ราคา 

ต่อหน่วย 

ราคา 

รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวนเงิน 

1. จัดซื้อจัดจ้าง
และจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ ในการ
ดำเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 

- สว่านโรตารี ่ 1 ตัว 5,000 5,000 [/] เงิน
อุดหนุน 

5,000 
- ตู้เหล็กเก็บวัสดุ
อุปกรณ์  

1 หลัง 5,000 5,000 5,000 

- ปรับปรุงห้องนักการ
ภารโรง 

1 ห้อง 5,000 5,000 5,000 

     
รวมทั้งสิ้น 15,000 
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6) งานเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา   งบประมาณ  1,000  บาท 
   รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ 

วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 

หน่วย 

ราคา 

ต่อหน่วย 

ราคา 

รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวนเงิน 

1. จัดซื้อจัดจ้าง
และจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ ในการ
ดำเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 

- กระดาษปกการ์ดสี 1 รีม 110 110 [/] เงิน
อุดหนุน 

110 
- กระดาษโรเนียว A4  3 รีม 90 270 270 
- กระดาษถ่ายเอกสาร A4 
- แลคซีน ขนาด 1.5 นิ้ว 
- ลูกแม็คเย็บกระดาษ 
No.10 
 

4 รีม 
2 ม้วน 
2 กล่อง 

 

130 
40 
10 
 

520 
80 
20 
 

 

520 
80 
20 
 

รวมทั้งสิ้น 1,000 
 

6.  การวัดประเมินผล 
    1) กิจกรรม 5 ส  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
1)  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

ในโรงเรียนดงหลวงวิทยาร่วมมือกันดำเนินกิจกรรม  
5 ส 

2)  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  สวยงาม  
ร่มรื่น  เอื้อต่อการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนทุก
คนเกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 92 

3)  นักเรียนสามารถพัฒนาตนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มี
ทัศนคติที่ดีในการทำงาน ร้อยละ 92 
 

-  สอบถาม/ 

สัมภาษณ์ 

 

-  แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 

-  รายงานผลการจัดกิจกรรมแต่
ละกิจกรรมที่ดำเนินการตาม
โครงการ 
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 2) งานสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 

1)  สถานศึกษาปรับปรุงอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ต่างๆ และสนามกีฬา ร้อยละ 
92 

2)  นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกันดูแลรักษาอาคารสถานที่  อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 92 

3)  สถานศึกษามีอาคารสถานที่เหมาะสม
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมสวยงาม มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดี  
และเอ้ืออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ร้อยละ 92 

-  สอบถาม/ 

สัมภาษณ์ 

 

-  แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 

-  รายงานผลการจัดกิจกรรมแต่
ละกิจกรรมที่ดำเนินการตาม
โครงการ 

 
 3) กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
1)  สภาพแวดล้อมภายโนสถานศึกษาสะอาด  ร่ม

รื่น  สวยงาม  มีความปลอดภัย  มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 92 

2)  อาคารเรียน  อาคารประกอบต่างๆ  อยู่ใน
สภาพดี  ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 92 

3)  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 

4)  สถานศึกษามีวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับการ
บริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากร
อย่างเพียงพอ 

-  สอบถาม/ 

สัมภาษณ์ 

 

-  แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 

-  รายงานผลการจัดกิจกรรมแต่
ละกิจกรรมที่ดำเนินการตาม
โครงการ 

  
      4) งานปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ ระบบไฟฟ้า และระบบประปา  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
1)  สถานศึกษาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปา 

และเครื่องยนต์ ร้อยละ 92 
2)  นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ร่วมกันดูแลรักษาอาคารสถานที่  เครื่องใช้ไฟฟ้า  
ประปา และเครื่องยนต์ต่างๆ 

-  สอบถาม/ 

สัมภาษณ์ 

 

-  แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
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3)  สถานศึกษามีอาคารสถานที่เหมาะสม 
ปลอดภัย มีระบบไฟฟ้า ระบบประปาและ
เครื่องยนต์ต่างๆ ที่เอ้ืออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ร้อยละ 92 

-  รายงานผลการจัดกิจกรรมแต่
ละกิจกรรมที่ดำเนินการตาม
โครงการ 

 5) งานนักการภารโรง   
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 

1)  นักการภารโรง ได้รับการพัฒนาสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 80 

2)  นักการภารโรง ได้มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการทำงาน ร้อยละ 80 

3)  นักการภารโรง มีขวัญกำลังใจที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 

 

-  สอบถาม/ 

สัมภาษณ์ 

 

-  แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 

-  รายงานผลการจัดกิจกรรมแต่
ละกิจกรรมที่ดำเนินการตาม
โครงการ 

 
        6) งานเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
   1)  บุคลากรภายในโรงเรียน  ปฏิบัติงานและใช้
บริการได้ดี ร้อยละ 90 
  2)  สนับสนุนการองค์กร  โครงสร้างและระบบการ
บริหารงานมีความคล่องตัวบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 

-  สอบถาม/ 

สัมภาษณ์ 

 

-  แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 

-  รายงานผลการจัดกิจกรรมแต่
ละกิจกรรมที่ดำเนินการตาม
โครงการ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1. โรงเรียน ห้องเรียน มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ และเอ้ือต่อการเรียนรู้ตามธรรมชาติและศักยภาพของ
ผู้เรียน 

7.2. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
7.3. นักเรียนได้รับการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ 
7.4. โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 
7.5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่าง

หลากหลาย 
7.6. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
7.7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
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                                                  การอนุมัติโครงการ 
 
   ลงชื่อ.........................................ผู้เขียนโครงการ  ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นายฉินกานจะนะ เชื้อคนแข็ง)            (นายรณชัย  มีระหงษ์) 
                 ตำแหน่ง คร ู                    หวัหน้างานอาคารสถานที่ 
 
 
        ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก) 

          หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 
 

ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายเดชา  คเณศโยธิน) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
 
ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                   (นายคนิม  เบญมาตย์) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 


