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ชื่อโครงการ
พัฒนาสถานศึกษานาอยู นาเรียน สะอาดและปลอดภัย
แผนงบประมาณ
สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและเป%นธรรม
ผูรับผิดชอบโครงการ
นายบุญสง เงินทิพย, , นายวิมล เวชกูล และคณะ
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 1
สนองมาตรฐานการศึกษา
ขอที่ 2, 7
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และการแกไขป=ญหาเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสม จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นทุกเวลาทุกสถานการณ,ที่ตองการ
สงเสริมการดําเนินงานการจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบอยางเพียงพอมีประสิทธิภาพ สงผลตอ
การเรียนรูแบบยั่งยืน
โรงเรียนเป%นแหลงเรียนรูที่จัดการศึกษาใหกับเด็กใหไดการเรียนรู หากโรงเรียนมีสภาพแวดลอม
ภูมิทัศน,ที่ดี ก็จะทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียนเป%นไปอยางมีประสิทธิภาพ อาคารเรียน
และอาคารประกอบภายในโรงเรียนนับเป%นสิ่งสําคัญ ที่จะทําใหบรรยากาศในการเรียนการสอนดําเนินไป
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงซอมแซมสวนที่ชํารุดใหมีสภาพในการใชงาน เพื่อ
ความสะดวก ปลอดภัย นับเป%นความจําเป%นและสําคัญอยางยิ่ง
โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย จึงจัดทําโครงการพัฒนาสถานศึกษานาอยู นาเรียน สะอาด และ
ปลอดภัยนี้ขึ้น เพื่อใหบรรยากาศในการเรียนการสอนดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหโรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย มีสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนและมีบรรยากาศที่ดี
เหมาะสม เอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรู
2.2 เพื่อใหโรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย มีสาธารณูปโภคที่เพียงพอ และเหมาะสมตอการใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
3. เป/าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย มีสวนหยอมและไมดอกไมประดับ จํานวน 5 สวน
3.1.2 โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมสวนที่ชํารุดใหมีสภาพใน
การใชงานได
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย มีสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนและมีบรรยากาศที่ดีให
ความสวยงาม รมรื่น เหมาะสมเอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรู
3.2.2 โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย มีอาคารเรียน และอาคารประกอบ สาธารณูปโภคที่
เพียงพอ เหมาะสมตอการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น
4. วิธีการดําเนินการ
โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย กําหนดจัดทําโครงการ ในระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย อําเภอเมืองกาฬสินธุ, จังหวัดกาฬสินธุ,
มีขั้นตอนและวิธีดําเนินการ ดังนี้
4.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางพัฒนาโรงเรียนใหสะอาดนาอยู สวยงามและปลอดภัย
จึงจัดโครงการพัฒนาสถานศึกษานาอยู นาเรียน สะอาด และปลอดภัยขึ้น
4.2 แตงตั้งครูรับผิดชอบจัดทําโครงการพัฒนาสถานศึกษานาอยู นาเรียน สะอาด และปลอดภัย
4.3 จัดทําโครงการพัฒนาสถานศึกษานาอยู นาเรียน สะอาด และปลอดภัย กําหนด
วัตถุประสงค,ใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาพโรงเรียน
4.4 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4.5 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ จากแบบสอบถาม สรุป
ประเมินผลและรายงานโครงการ
5. งบประมาณ (งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 840,000 บาท)
โดยใชเงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจายดังนี้
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
222,700
บาท
5.2 เงินสนับสนุนคาใชจายจัดการศึกษา
บาท
5.3 เงินรายไดสถานศึกษา
671,300
บาท
กิจกรรมและรายละเอียดคาใชจายงบประมาณ
ลักษณะการจาย
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ
งบบุคลากร งบการดําเนินงาน งบลงทุน
1 -จัดทําสวนหยอมหนาหองสวม
-สรางศาลาซุมที่พักนั่งเลน 27 ชุด
-ปKายโรงเรียน
-สรางหลังคาอัฒจรรย,
สนามฟุตบอล

-

30,000
180,000
60,000

-

-

140,000

-

16 พฤษภาคม 2556
ถึง
31 มีนาคม 2557

225
ที่

กิจกรรม
-ปรับปรุงอาคารเรียนและ
สาธารณูปโภค
-ตอเติมถนนภายในโรงเรียน
-เปลี่ยนประตู หนาตาง ไฟฟKา
หองวิชาการ
-ปูพื้นกระเบื้องหองวิชาการ

ที่
1

2

3

ลักษณะการจาย
งบบุคลากร งบการดําเนินงาน งบลงทุน ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ
-

200,000

-

-

200,000

-

-

10,000

-

20,000
รวมทั้งสิ้น
840,000
(รายละเอียดคาใชจาย ถัวจายทุกรายการตามจายจริง)

-

6.การวัดผลและการประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย มีสภาพแวดลอมภายใน
โรงเรียนและมีบรรยากาศที่ดีใหความสวยงาม รมรื่น
เหมาะสมเอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรู
ครู นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนกาฬสินธุ,
พิทยาสัย มีอาคารเรียน อาคารประกอบ และ
สาธารณูปโภคที่เพียงพอเหมาะสมตอการใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น
โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย สามารถปรับปรุง
ซอมแซมสวนที่ชํารุดใหมีสภาพในการใชงานได เพื่อ
ความสะดวก และปลอดภัย

16 พฤษภาคม 2556
ถึง
31 มีนาคม 2557

เครื่องมือวัดผลและประเมินผล วิธีวัดผลและประเมินผล
1.แบบสอบถาม
1.การสอบถาม
2.แบบสังเกต
2.การสังเกต
1.แบบสอบถาม
2.แบบสังเกต

1.การสอบถาม
2. การสังเกต

1.แบบสอบถาม ครู นักเรียน
บุคลากรทั่วไป
2.สังเกต

1.การสอบถาม
2. การสังเกต

7. ผลที่คาดว;าจะไดรับ
7.1 โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย มีสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนและมีบรรยากาศที่ดี ใหความ
สวยงาม รมรื่น เหมาะสมเอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรู
7.2 โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย มีอาคารเรียน และอาคารประกอบ สาธารณูปโภคที่เพียงพอ
เหมาะสมตอการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น
7.3 โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมสวนที่ชํารุดใหมีสภาพในการใชงาน
ได
...........................................................................................................
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(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ (ลงชื่อ)

(นายบุญสง เงินทิพย,)
ตําแหนง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย

(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(นางสุธิดา ศรีโสภา)
ตําแหนง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายนคร ไผพูล)
ตําแหนง รองผูอํานวยการกลุมงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายพีรพงษ, โลหะมาศ)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย

