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ช่ือโครงการ                   พัฒนาสถานศึกษาน�าอยู� น�าเรียน  สะอาดและปลอดภัย 
แผนงบประมาณ                     สร�างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให�ท่ัวถึงและเป%นธรรม 
ผู�รับผิดชอบโครงการ               นายบุญส�ง  เงินทิพย, , นายวิมล  เวชกูล และคณะ 
สนองกลยุทธ� สพฐ.       ข�อท่ี 1  
สนองมาตรฐานการศึกษา    ข�อท่ี 2, 7 
ระยะเวลาดําเนินการ       16  พฤษภาคม  2556 – 31  มีนาคม  2557 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542  และการแก�ไขป=ญหาเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2545  หมวดท่ี 4  แนวการจัดการศึกษาต�องเน�นความสําคัญท้ังความรู�  คุณธรรม  กระบวนการ
เรียนรู�  และบูรณาการตามความเหมาะสม  จัดการเรียนรู�ให�เกิดข้ึนทุกเวลาทุกสถานการณ,ท่ีต�องการ
ส�งเสริมการดําเนินงานการจัดต้ังแหล�งเรียนรู�ตลอดชีวิตทุกรูปแบบอย�างเพียงพอมีประสิทธิภาพ  ส�งผลต�อ
การเรียนรู�แบบยั่งยืน 

โรงเรียนเป%นแหล�งเรียนรู�ท่ีจัดการศึกษาให�กับเด็กให�ได�การเรียนรู�  หากโรงเรียนมีสภาพแวดล�อม 
ภูมิทัศน,ท่ีดี  ก็จะทําให�การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ให�กับนักเรียนเป%นไปอย�างมีประสิทธิภาพ  อาคารเรียน
และอาคารประกอบภายในโรงเรียนนับเป%นสิ่งสําคัญ  ท่ีจะทําให�บรรยากาศในการเรียนการสอนดําเนินไป
ด�วยความเรียบร�อยและมีประสิทธิภาพ  การปรับปรุงซ�อมแซมส�วนท่ีชํารุดให�มีสภาพในการใช�งาน  เพ่ือ
ความสะดวก  ปลอดภัย  นับเป%นความจําเป%นและสําคัญอย�างยิ่ง   

โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย  จึงจัดทําโครงการพัฒนาสถานศึกษาน�าอยู�  น�าเรียน  สะอาด  และ 
ปลอดภัยนี้ข้ึน  เพ่ือให�บรรยากาศในการเรียนการสอนดําเนินไปด�วยความเรียบร�อยและมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค� 
           2.1  เพ่ือให�โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย  มีสภาพแวดล�อมภายในโรงเรียนและมีบรรยากาศท่ีดี
เหมาะสม  เอ้ือต�อการจัดกระบวนการเรียนรู� 
           2.2  เพ่ือให�โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย  มีสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ  และเหมาะสมต�อการใช�งานได�
อย�างมีประสิทธิภาพ 

 

3.  เป/าหมาย 
          3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1  โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย  มีสวนหย�อมและไม�ดอกไม�ประดับ  จํานวน  5  สวน 
3.1.2  โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย  ดําเนินการปรับปรุงซ�อมแซมส�วนท่ีชํารุดให�มีสภาพใน 

การใช�งานได�  
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3.2  เชิงคุณภาพ 
               3.2.1 โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย  มีสภาพแวดล�อมภายในโรงเรียนและมีบรรยากาศท่ีดีให� 
ความสวยงาม  ร�มรื่น  เหมาะสมเอ้ือต�อการจัดกระบวนการเรียนรู� 

3.2.2  โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย มีอาคารเรียน และอาคารประกอบ สาธารณูปโภคท่ี 
เพียงพอ  เหมาะสมต�อการใช�งานได�อย�างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งข้ึน 

 

4.  วิธีการดําเนินการ 
โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย  กําหนดจัดทําโครงการ ในระหว�างวันท่ี  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 

ถึงวันท่ี  31  มีนาคม  พ.ศ. 2557   ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย  อําเภอเมืองกาฬสินธุ,  จังหวัดกาฬสินธุ, 
มีข้ันตอนและวิธีดําเนินการ  ดังนี้ 
 4.1  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือหาแนวทางพัฒนาโรงเรียนให�สะอาดน�าอยู� สวยงามและปลอดภัย 
จึงจัดโครงการพัฒนาสถานศึกษาน�าอยู� น�าเรียน สะอาด และปลอดภัยข้ึน 

4.2  แต�งต้ังครูรับผิดชอบจัดทําโครงการพัฒนาสถานศึกษาน�าอยู�  น�าเรียน  สะอาด  และปลอดภัย 
4.3  จัดทําโครงการพัฒนาสถานศึกษาน�าอยู�  น�าเรียน  สะอาด  และปลอดภัย กําหนด

วัตถุประสงค,ให�เหมาะสม  สอดคล�องกับสภาพโรงเรียน 
4.4  แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.5  แต�งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ  จากแบบสอบถาม  สรุป 

ประเมินผลและรายงานโครงการ 
 

5.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  840,000  บาท)  
โดยใช�เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ�ายดังนี้ 

    5.1  เงินอุดหนุนรายหัว    222,700   บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนค�าใช�จ�ายจัดการศึกษา      -       บาท 
 5.3  เงินรายได�สถานศึกษา                      671,300          บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดค�าใช�จ�ายงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ�าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบการดําเนินงาน งบลงทุน 

1 -จัดทําสวนหย�อมหน�าห�องส�วม - 30,000 -  
16 พฤษภาคม 2556 

ถึง 
31 มีนาคม 2557 

 

 
-สร�างศาลาซุ�มท่ีพักนั่งเล�น 27 ชุด - 180,000 - 

-ปKายโรงเรียน - 60,000 - 
-สร�างหลังคาอัฒจรรย,  
สนามฟุตบอล 

- 140,000 - 
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ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ�าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ งบบุคลากร งบการดําเนินงาน งบลงทุน 

 -ปรับปรุงอาคารเรียนและ
สาธารณูปโภค 

- 200,000 -  
16 พฤษภาคม 2556 

ถึง 
31 มีนาคม 2557 

 
 

 

-ต�อเติมถนนภายในโรงเรียน  - 200,000 - 
-เปลี่ยนประตู หน�าต�าง ไฟฟKา 
ห�องวิชาการ 

- 10,000 - 

-ปูพ้ืนกระเบ้ืองห�องวิชาการ - 20,000 - 

รวมท้ังส้ิน - 840,000 - 
 (รายละเอียดค�าใช�จ�าย  ถัวจ�ายทุกรายการตามจ�ายจริง) 
 

6.การวัดผลและการประเมินผล 
ท่ี ตัวบ�งชี้ความสําเร็จ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล วิธีวัดผลและประเมินผล 
1 โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย  มีสภาพแวดล�อมภายใน

โรงเรียนและมีบรรยากาศท่ีดีให�ความสวยงาม  ร�มรื่น  
เหมาะสมเอ้ือต�อการจัดกระบวนการเรียนรู� 

1.แบบสอบถาม  
2.แบบสังเกต 

1.การสอบถาม 
2.การสังเกต 

2 ครู นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนกาฬสินธุ,
พิทยาสัย มีอาคารเรียน อาคารประกอบ และ
สาธารณูปโภคท่ีเพียงพอเหมาะสมต�อการใช�งานได�
อย�างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งข้ึน 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบสังเกต 

1.การสอบถาม 
2. การสังเกต 

3 โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย  สามารถปรับปรุง
ซ�อมแซมส�วนท่ีชํารุดให�มีสภาพในการใช�งานได� เพ่ือ
ความสะดวก และปลอดภัย 

1.แบบสอบถาม ครู นักเรียน 
บุคลากรท่ัวไป 
2.สังเกต 

1.การสอบถาม 
2. การสังเกต 

 

7.  ผลท่ีคาดว;าจะได�รับ 
        7.1  โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย  มีสภาพแวดล�อมภายในโรงเรียนและมีบรรยากาศท่ีดี  ให�ความ
สวยงาม  ร�มรื่น  เหมาะสมเอ้ือต�อการจัดกระบวนการเรียนรู� 

7.2  โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย มีอาคารเรียน และอาคารประกอบ สาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ  
เหมาะสมต�อการใช�งานได�อย�างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งข้ึน 

7.3  โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย  ดําเนินการปรับปรุงซ�อมแซมส�วนท่ีชํารุดให�มีสภาพในการใช�งาน
ได�  

........................................................................................................... 
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(ลงชื่อ)        ผู�เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)                        ผู�เสนอโครงการ 

                   (นายบุญส�ง  เงินทิพย,)                                  (นางสุธิดา  ศรีโสภา) 
         ตําแหน�ง  ครู โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย            ตําแหน�ง  ครู โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย             
 
 
                   (ลงชื่อ)                          ผู�เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นายนคร   ไผ�พูล) 
              ตําแหน�ง  รองผู�อํานวยการกลุ�มงานบริหารท่ัวไป 
 
 
              (ลงชื่อ)                               ผู�อนุมัติโครงการ 
                    (นายพีรพงษ,  โลหะมาศ) 

ตําแหน�ง  ผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย 


