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1. ช่ือโครงการ  งานอาคารสถานท่ี กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
2. ช่ือกิจกรรม 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน / โครงการ. 31 มีนาคม 2561 –31 มีนาคม 2562 
4. ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ นายจักรินทร์  ชาวดร 
5. วัตถุประสงค์โครงการ 

5.1  เพื่อสถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน ้า โรงอาหาร ห้องประชุม ครบทุกแห่งสะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมีความมั่นคงแข็งแรง และ ปลอดภัย   

5.2  เพื่อสถานศึกษามีส่ิงอ้านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวนผู้เรียนและอยู่ใน สภาพ
ใช้การได้ดีทุกครั ง 

5.3  เพื่อสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ีเอื อต่อ การเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

6. เป้าหมาย 
6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1)  สภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ีร้อยละ  95  ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
         2)  มีอาคารสถานท่ีท่ีมีความปลอดภัยส้าหรับบุคลากร  ร้อยละ  100 

3)  บุคลากรมีสถานท่ีและส่ิงอ้านวยความสะดวกเพียงพอต่อความต้องการ ร้อยละ  95 
6.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1)  โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี  ห้องเรียนและส่ิงอ้านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้ 
   การได้ดีปลอดภัย   เอื อต่อกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับ  ดีเยี่ยม 

7. วิธีการด าเนินงาน (PDCA) 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 Plan 

1. ประชุมวิเคราะหก์ารด้าเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค์ของงานในปีท่ีผ่านมา 
2.  วางแผนการด้าเนินงาน ขออนุมัติโครงการ และ
ก้าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

 
มีนาคม 2561 

 
นายจักรินทร์  ชาวดร 
คณะกรรมการกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

2 Do 
1.  จัดหาทรัพยากรในการด้าเนินงาน  

 
มีนาคม 2561–มีนาคม 2562 

 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 2.  ด้าเนินโครงการตามกิจกรรม  มีนาคม 2561–มีนาคม 2562 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
3 Check 

ก้ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การด้าเนินงาน 
 
มีนาคม 2561–มีนาคม 2562 

 
นายจักรินทร์  ชาวดร 
คณะกรรมการกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป  
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4 Action 

ประเมินผลและรายงานผลการด้าเนินงาน 
 

31 มีนาคม 2562 
 

นายจักรินทร์  ชาวดร 
 
8. งบประมาณ 
8.1 งบประมาณจ้านวน        262,777.00  บาท  จากแหล่งงบประมาณ  ดังนี  

 ( ) เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน     จ้านวน262,777.00   บาท 
8.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 1 : จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ งานอาคารสถานท่ี 52,227.000 
กิจกรรมท่ี 2 : งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค น ้าประปา  ไฟฟ้า 10,000.000 
กิจกรรมท่ี 3 : งานซ่อมแซมภายในอาคาร  โต๊ะ เก้าอี  ประตู หน้าต่าง   10,000.000 

กิจกรรมท่ี 4 :  งานระบบความปลอดภัยภายในอาคาร 18,000.000 
กิจกรรมท่ี 5 :  งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนประตู 2 152,500.000 
กิจกรรมท่ี 6 :  งานพัฒนาปรับปรุงห้องอุตสาหกรรม 20,050.000 

 
9. การประเมินผลโครงการ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
สถานศึกษามีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการห้องน ้าโรง
อาหาร ห้องประชุม ครบทุก
แห่งสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงามมีความมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัย รวมถึงมี
ส่ิงอ้านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้พอเพียงกับจ้านวน
ผู้เรียนและอยู่ใน สภาพใช้การ
ได้ดีทุกครั งมีสภาพแวดล้อม
สวยงามร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ีเอื อ
ต่อ การเรียนรู้ครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
 

1  สภาพแวดล้อมและ
อาคารสถานท่ีร้อยละ  
95  ได้รับการพัฒนาให้
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

2  มีอาคารสถานท่ีท่ีมี
ความปลอดภัยส้าหรับ
บุคลากร   ร้อยละ  
100 

3  บุคลากรมีสถานท่ี
และส่ิงอ้านวยความ
สะดวกเพียงพอต่อ
ความต้องการร้อยละ  
95 

การประเมินจากครู 
และนักเรียน 

การสัมภาษณ์
ผู้ปกครองและ
นักเรียน 

แบบสอบถาม 

แบบประเมิน   

แบบสังเกต   
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1. สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน ้า โรงอาหาร ห้องประชุม ครบทุกแห่งสะอาด  
       เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมีความมั่นคงแข็งแรง และ ปลอดภัย   

  10.2. สถานศึกษามีส่ิงอ้านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวนผู้เรียนและอยู่ใน สภาพใช้ 
                 การได้ดีทุกครั ง 

10.3. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ีเอื อต่อ การเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 

ลงช่ือ  .........................................  ผู้เสนอโครงการ 
                                            (นายจักรินทร์    ชาวดร) 
                                                        ครู 
 
 

        ลงช่ือ ............................................... ผู้อนมุัติโครงการ 
                                             (นายบุญเทพ    พิศวง) 

ผู้อ้านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



342 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่ 1 
 

ชื่อกิจกรรม  จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ งานอาคารสถานท่ี 

ผู้รับผิดชอบ  นายจักรินทร์  ชาวดร 

หลักการและเหตุผล 

 การท่ีสถานศึกษาจะมีส่ิงอ้านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวนผู้เรียน  และอยู่ใน 
สภาพใช้การได้ดีทุกครั งนั น จ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือท่ีจ้าเป็นในการด้าเนินงาน
เพื่อให้ภาระงานในกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อสถานศึกษามีส่ิงอ้านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวนผู้เรียนและอยู่ใน  สภาพใช้
การได้ดีทุกครั ง 
  
กลุ่มเป้าหมาย 

สภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ีร้อยละ  95  ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
   
ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 Plan 

1. ประชุมวิเคราะหก์ารด้าเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค์ของงานในปีท่ีผ่านมา 
2.  วางแผนการด้าเนินงาน ขออนุมัติกิจกรรม และ
ก้าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

 
พ.ค.2561 

 
นายจักรินทร์  ชาวดร 
ลูกจ้างประจ้า 
ลูกจ้างช่ัวคราว 

2 Do 
1.  จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ ในการด้าเนินงาน  

 
มีนาคม 2561–มีนาคม 2562 

 
นายจักรินทร์  ชาวดร 
ลูกจ้างประจ้า 
ลูกจ้างช่ัวคราว 

3 Check 
1. ก้ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การด้าเนินงาน 

มีนาคม 2562 นายจักรินทร์  ชาวดร 
 

4 Action 
1.  ประเมินผลและรายงานผลการด้าเนินงาน 

มีนาคม 2562 นายจักรินทร์  ชาวดร 
 

งบประมาณ  จ้านวน   52,227.00    บาท 
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ระดับความส าเร็จ 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

สถานศึกษามีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการห้องน ้าโรงอาหาร 
ห้องประชุม ครบทุกแห่งสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมี
ความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 
รวมถึงมีส่ิงอ้านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวน
ผู้เรียนและอยู่ใน สภาพใช้การได้ดี
ทุกครั งมีสภาพแวดล้อมสวยงามร่ม
รื่น และมีแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาท่ีเอื อต่อ การเรียนรู้
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 

การประเมินจากครู และนักเรียน 

 

แบบประเมิน   

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน ้า โรงอาหาร ห้องประชุม ครบทุกแห่ง
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย รวมถึงมีส่ิงอ้านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวนผู้เรียนและอยู่ใน สภาพใช้การได้ดีทุกครั ง  มสีภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ีเอื อต่อ การเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
 

ลงช่ือ................................................ผู้รับผิดชอบ            
                               ( นายจักรินทร์  ชาวดร )     
       ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่  1 :  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ งานอาคารสถานที่ 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช ้(บาท) หมาย
เหตุ 

   ภาคเรียน 
ท่ี 1  

ภาคเรียน 
ท่ี 2 

1 เครื่องตัดหญ้าสายสะพาย 1 8900    8,900.00      
2 ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาว 100 50    5,000.00      
3 ไม้กวาดดอกหญ้า 100 30    3,000.00      
4 ถังขยะพลาสติกสีด้า 50 190    9,500.00      
5 ท่ีตักขยะพลาสติก 50 40    2,000.00      
6 ไม้ถูพื นเศษผ้า 50 60    3,000.00      
7 สายพาน A58 6 150      900.00      
8 น็อตยึดใบมีดเครื่องตัดหญ้า 40 20      800.00      
9 ใบมีดรถตัดหญ้า 10 250    2,500.00      
10 ใบมีดเครื่องตัดหญ้าสายสะพาย 10 150    1,500.00      
11 เล่ือยลันดา 2 300      600.00      
12 เล่ือยตัดกิ่งไม้ 2 300      600.00      
13 ยางในรถตัดหญ้า - ล้อเข็น 6 120      720.00      
14 ยางนอกรถตัดหญ้า - ล้อเข็น 6 350    2,100.00      
15 ถุงด้าขนาดใหญ่ 20 150    3,000.00      
16 ถุงด้าขนาดเล็ก 32 80    2,560.00      
17 ผงซักฟอก ขนาด 3500กรัม 7 120      840.00      
18 น ้ายาล้างจาน 4 140      560.00      
19 น ้ายาเช็ดกระจก 12 75      900.00      
20 น ้ายาถูพื น 6 175    1,050.00      
21 น ้ายาปรับผ้านุ่ม 12 12      144.00      
22 ฟองน ้า สก็อตไบรท์ 24 12      288.00      
23 ผ้าเช็ดกระจกแบบมีด้าม 6 60      360.00      
24 ผ้าเช็ดกระจก 2 120      240.00      
25 แปรงขัดห้องน ้าด้ามยาว 3 60      180.00      
26 ผ้าปิดจมูก 2 150      300.00      
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ท่ี รายการ 
จ านวน
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช ้(บาท) หมาย
เหตุ 

   ภาคเรียน 
ท่ี 1  

ภาคเรียน 
ท่ี 2 

27 ถุงมือยาง เบอร์7.5 1 55        55.00      
28 ฟ็อกกี ่ 3 60      180.00      
29 นกหวีด 2 45        90.00      
30 ถุงมือผ้าขาว 12 30      360.00      

รวม  52,227.00  0   
(ห้าหม่ืนสองพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)                  52,227.00    
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่ 2 
 

ชื่อกิจกรรม  งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค น้ าประปา  ไฟฟ้า 

ผู้รับผิดชอบ  นายจักรินทร์  ชาวดร 

หลักการและเหตุผล 

 การท่ีสถานศึกษาจะมีส่ิงอ้านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวนผู้เรียน และอยู่ใน 
สภาพใช้การได้ดีทุกครั งนั น จ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือท่ีจ้าเป็นในการด้าเนินงาน
เพื่อให้ภาระงานในกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อสถานศึกษามีส่ิงอ้านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวนผู้เรียนและอยู่ใน สภาพใช้
การได้ดีทุกครั ง 
  
กลุ่มเป้าหมาย 

สภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ีร้อยละ  95  ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
   
ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 Plan 

1. ประชุมวิเคราะหก์ารด้าเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค์ของงานในปีท่ีผ่านมา 
2.  วางแผนการด้าเนินงาน ขออนุมัติกิจกรรม และ
ก้าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

 
พ.ค.2561 

 
นายจักรินทร์  ชาวดร 
ลูกจ้างประจ้า 
ลูกจ้างช่ัวคราว 

2 Do 
1.  จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ ในการด้าเนินงาน  

 
มีนาคม 2561–มีนาคม 2562 

 
นายจักรินทร์  ชาวดร 
ลูกจ้างประจ้า 
ลูกจ้างช่ัวคราว 

3 Check 
1. ก้ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การด้าเนินงาน 

มีนาคม 2562 นายจักรินทร์  ชาวดร 
 

4 Action 
1.  ประเมินผลและรายงานผลการด้าเนินงาน 

มีนาคม 2562 นายจักรินทร์  ชาวดร 
 

 
งบประมาณ จ้านวน   10,000.00    บาท 
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ระดับความส าเร็จ 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

สถานศึกษามีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการห้องน ้าโรงอาหาร 
ห้องประชุม ครบทุกแห่งสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมี
ความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 
รวมถึงมีส่ิงอ้านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวน
ผู้เรียนและอยู่ใน สภาพใช้การได้ดี
ทุกครั งมีสภาพแวดล้อมสวยงามร่ม
รื่น และมีแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาท่ีเอื อต่อ การเรียนรู้
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 

การประเมินจากครู และนักเรียน 

 

แบบประเมิน   

 

 
 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมมีห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการ ห้องน ้า โรงอาหาร ห้องประชุม ครบทุกแห่ง
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย รวมถึงมีส่ิงอ้านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวนผู้เรียนและอยู่ใน สภาพใช้การได้ดีทุกครั ง  มสีภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ีเอื อต่อ การเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
 

ลงช่ือ................................................ผู้รับผิดชอบ            
                               ( นายจักรินทร์  ชาวดร )     
       ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่  2 :  งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค น้ าประปา  ไฟฟ้า 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
(หน่วย) 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช ้
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 ภาคเรียน
ที่ 1  

ภาคเรียนที ่
2   

1 
งานจัดซื ออุปกรณ์ซ่อมบ้ารุงงานประปา 
ภายในโรงเรียน 

2 2500   5,000.00    

2 งานจัดซื ออุปกรณ์ซ่อมบ้ารุงไฟฟ้าในโรงเรียน 2 2500 5,000.00      
รวม 5,000.00  5,000.00    

(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)       10,000.00    
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่ 3 

ชื่อกิจกรรม  งานซ่อมแซมภายในอาคาร  โต๊ะ เก้าอี้ ประตู หน้าต่าง 

ผู้รับผิดชอบ  นายจักรินทร์  ชาวดร 

หลักการและเหตุผล 

 การท่ีสถานศึกษาจะมีส่ิงอ้านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวนผู้เรียน  และอยู่ใน 
สภาพใช้การได้ดีทุกครั งนั น จ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือท่ีจ้าเป็นในการด้าเนินงาน
เพื่อให้ภาระงานในกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
วัตถุประสงค์ 

 
เพื่อสถานศึกษามีส่ิงอ้านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวนผู้เรียนและอยู่ใน  สภาพใช้

การได้ดีทุกครั ง 
  
กลุ่มเป้าหมาย 

 
สภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ีร้อยละ  95  ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

   
ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 Plan 

1. ประชุมวิเคราะหก์ารด้าเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค์ของงานในปีท่ีผ่านมา 
2.  วางแผนการด้าเนินงาน ขออนุมัติกิจกรรม และ
ก้าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

 
พ.ค.2561 

 
นายจักรินทร์  ชาวดร 
ลูกจ้างประจ้า 
ลูกจ้างช่ัวคราว 

2 Do 
1.  จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ ในการด้าเนินงาน  

 
มีนาคม 2561–มีนาคม 2562 

 
นายจักรินทร์  ชาวดร 
ลูกจ้างประจ้า 
ลูกจ้างช่ัวคราว 

3 Check 
1. ก้ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การด้าเนินงาน 

มีนาคม 2562 นายจักรินทร์  ชาวดร 
 

4 Action 
1.  ประเมินผลและรายงานผลการด้าเนินงาน 

มีนาคม 2562 นายจักรินทร์  ชาวดร 
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งบประมาณ  จ้านวน                   10,000.00    บาท 

ระดับความส าเร็จ 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

สถานศึกษามีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการห้องน ้าโรงอาหาร 
ห้องประชุม ครบทุกแห่งสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมี
ความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 
รวมถึงมีส่ิงอ้านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวน
ผู้เรียนและอยู่ใน สภาพใช้การได้ดี
ทุกครั งมีสภาพแวดล้อมสวยงามร่ม
รื่นและมีแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาท่ีเอื อต่อ การเรียนรู้
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 

การประเมินจากครู และนักเรียน 

 

แบบประเมิน   

 

 
 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน ้า โรงอาหาร ห้องประชุม ครบทุกแห่ง
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย รวมถึงมีส่ิงอ้านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวนผู้เรียนและอยู่ใน สภาพใช้การได้ดีทุกครั ง  มสีภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ีเอื อต่อ การเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
 

ลงช่ือ................................................ผู้รับผิดชอบ            
                               ( นายจักรินทร์  ชาวดร )     
       ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่  3 : งานซ่อมแซมภายในอาคาร  โต๊ะ เก้าอี้ ประตู หน้าต่าง 

ท่ี รายการ 
จ านวน
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช ้(บาท) 
หมาย
เหตุ 

 ภาคเรียนที่ 
1  

 ภาคเรียนที่ 
2    

1 งานซ่อมแซมภายในอาคาร   1 5000    5,000.00      
  โต๊ะ เก้าอี  ประตู หน้าต่าง                    -      
2 งานซ่อมแซมภายในอาคาร   1 5000     5,000.00    
  โต๊ะ เก้าอี  ประตู หน้าต่าง                  -               -      

รวม    5,000.00    5,000.00    
(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)                  10,000.00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



352 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่ 4 

ชื่อกิจกรรม  งานระบบความปลอดภัยภายในอาคาร 

ผู้รับผิดชอบ  นายจักรินทร์  ชาวดร 

หลักการและเหตุผล 

 การท่ีสถานศึกษาจะมีส่ิงอ้านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวนผู้เรียน และอยู่ใน 
สภาพใช้การได้ดีทุกครั งนั น จ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือท่ีจ้าเป็นในการด้าเนินงาน
เพื่อให้ภาระงานในกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อสถานศึกษามีส่ิงอ้านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวนผู้เรียนและอยู่ใน สภาพใช้
การได้ดีทุกครั ง 
  
กลุ่มเป้าหมาย 

สภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ีร้อยละ  95  ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
   
ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 Plan 

1. ประชุมวิเคราะห์การด้าเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค์ของงานในปีท่ีผ่านมา 
2.  วางแผนการด้าเนินงาน ขออนุมัติกิจกรรม และ
ก้าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

 
พ.ค.2561 

 
นายจักรินทร์  ชาวดร 
ลูกจ้างประจ้า 
ลูกจ้างช่ัวคราว 

2 Do 
1.  จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ ในการด้าเนินงาน  

 
มีนาคม 2561–มีนาคม 2562 

 
นายจักรินทร์  ชาวดร 
ลูกจ้างประจ้า 
ลูกจ้างช่ัวคราว 

3 Check 
1. ก้ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การด้าเนินงาน 

มีนาคม 2562 นายจักรินทร์  ชาวดร 
 

4 Action 
1.  ประเมินผลและรายงานผลการด้าเนินงาน 

มีนาคม 2562 นายจักรินทร์  ชาวดร 
 

 

งบประมาณ  จ้านวน                   35,500.00  บาท 
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ระดับความส าเร็จ 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

สถานศึกษามีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการห้องน ้าโรงอาหาร 
ห้องประชุม ครบทุกแห่งสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมี
ความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 
รวมถึงมีส่ิงอ้านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวน
ผู้เรียนและอยู่ใน สภาพใช้การได้ดี
ทุกครั งมีสภาพแวดล้อมสวยงามร่ม
รื่น และมีแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาท่ีเอื อต่อ การเรียนรู้
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

การประเมินจากครู และนักเรียน 

 

แบบประเมิน   

 

 
 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน ้า โรงอาหาร ห้องประชุม ครบทุกแห่ง
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย รวมถึงมีส่ิงอ้านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวนผู้เรียนและอยู่ใน สภาพใช้การได้ดีทุกครั ง  มสีภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ีเอื อต่อ การเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
 

ลงช่ือ................................................ผู้รับผิดชอบ            
                               ( นายจักรินทร์  ชาวดร )     
       ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 4 :  งานระบบความปลอดภัยภายในอาคาร 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช ้(บาท) 
หมาย
เหตุ 

 ภาคเรียนที่ 
1  

 ภาคเรียนที่ 
2    

1 จัดซื อถังดับเพลิง 12 1500  18,000.00      
รวม  18,000.00      

(หนึ่งหม่ืนแปดพนับาทถ้วน)                  18,000.00    
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่ 5 

ชื่อกิจกรรม  งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนประตู 2 ปูอิฐตัวหนอน 

ผู้รับผิดชอบ  นายจักรินทร์  ชาวดร 

หลักการและเหตุผล 

 การท่ีสถานศึกษาจะมีส่ิงอ้านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวนผู้เรียน และอยู่ใน 
สภาพใช้การได้ดีทุกครั งนั น จ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือท่ีจ้าเป็นในการด้าเนินงาน
เพื่อให้ภาระงานในกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อสถานศึกษามีส่ิงอ้านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวนผู้เรียนและอยู่ ใน สภาพใช้
การได้ดีทุกครั ง 
  
กลุ่มเป้าหมาย 

สภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ีร้อยละ  95  ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
   
ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 Plan 

1. ประชุมวิเคราะห์การด้าเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค์ของงานในปีท่ีผ่านมา 
2.  วางแผนการด้าเนินงาน ขออนุมัติกิจกรรม และ
ก้าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

 
พ.ค.2561 

 
นายจักรินทร์  ชาวดร 
ลูกจ้างประจ้า 
ลูกจ้างช่ัวคราว 

2 Do 
1.  จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ ในการด้าเนินงาน  

 
มีนาคม 2561–มีนาคม 2562 

 
นายจักรินทร์  ชาวดร 
ลูกจ้างประจ้า 
ลูกจ้างช่ัวคราว 

3 Check 
1. ก้ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การด้าเนินงาน 

มีนาคม 2562 นายจักรินทร์  ชาวดร 
 

4 Action 
1.  ประเมินผลและรายงานผลการด้าเนินงาน 

มีนาคม 2562 นายจักรินทร์  ชาวดร 
 

 

งบประมาณ  จ้านวน                   152,500.00   บาท 
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ระดับความส าเร็จ 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

สถานศึกษามีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการห้องน ้าโรงอาหาร 
ห้องประชุม ครบทุกแห่งสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมี
ความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 
รวมถึงมีส่ิงอ้านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวน
ผู้เรียนและอยู่ใน สภาพใช้การได้ดี
ทุกครั งมีสภาพแวดล้อมสวยงามร่ม
รื่น และมีแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาท่ีเอื อต่อ การเรียนรู้
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 

การประเมินจากครู และนักเรียน 

 

แบบประเมิน   

 

 
 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน ้า โรงอาหาร ห้องประชุม ครบทุกแห่ง
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย รวมถึงมีส่ิงอ้านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวนผู้เรียนและอยู่ใน สภาพใช้การได้ดีทุกครั ง  มสีภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ีเอื อต่อ การเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
 

ลงช่ือ................................................ผู้รับผิดชอบ            
                               ( นายจักรินทร์  ชาวดร )     
       ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 5 :  งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนประตู 2 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช ้(บาท) 
หมาย
เหตุ 

 ภาคเรียนที่ 1  
ภาคเรียนที ่

2   
1 งานเทคานคอนกรีต รวมเหล็ก 310 200   62,000.00      
2 ทรายรองพื น 75 300   22,500.00      
3 ค่าแรงปู 750 50   37,500.00      
4 ค่าปรับพื นดิน รถแทรกเตอร์ 750 20   15,000.00      
5 ค่าแบบ 310 50   15,500.00      

รวม 152,500.00  0   
(หนึ่งแสนห้าหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)                 152,500.00    
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่ 6 

ชื่อกิจกรรม  งานพัฒนาปรับปรุงห้องอุตสาหกรรม    

ผู้รับผิดชอบ  นายจักรินทร์  ชาวดร 

หลักการและเหตุผล 

 การท่ีสถานศึกษาจะมีส่ิงอ้านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวนผู้เรียน  และอยู่ใน 
สภาพใช้การได้ดีทุกครั งนั น จ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือท่ีจ้าเป็นในการด้าเนินงาน
เพื่อให้ภาระงานในกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อสถานศึกษามีส่ิงอ้านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวนผู้เรียนและอยู่ใน  สภาพใช้
การได้ดีทุกครั ง 
  
กลุ่มเป้าหมาย 

สภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ีร้อยละ  95  ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
   
ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 Plan 

1. ประชุมวิเคราะห์การด้าเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค์ของงานในปีท่ีผ่านมา 
2.  วางแผนการด้าเนินงาน ขออนุมัติกิจกรรม และ
ก้าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

 
พ.ค.2561 

 
นายจักรินทร์  ชาวดร 
ลูกจ้างประจ้า 
ลูกจ้างช่ัวคราว 

2 Do 
1.  จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ ในการด้าเนินงาน  

 
มีนาคม 2561–มีนาคม 2562 

 
นายจักรินทร์  ชาวดร 
ลูกจ้างประจ้า 
ลูกจ้างช่ัวคราว 

3 Check 
1. ก้ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การด้าเนินงาน 

มีนาคม 2562 นายจักรินทร์  ชาวดร 
 

4 Action 
1.  ประเมินผลและรายงานผลการด้าเนินงาน 

มีนาคม 2562 นายจักรินทร์  ชาวดร 
 

 

งบประมาณ  จ้านวน     20,050.00  บาท 



359 

ระดับความส าเร็จ 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

สถานศึกษามีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการห้องน ้าโรงอาหาร 
ห้องประชุม ครบทุกแห่งสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมี
ความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 
รวมถึงมีส่ิงอ้านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวน
ผู้เรียนและอยู่ใน สภาพใช้การได้ดี
ทุกครั งมีสภาพแวดล้อมสวยงามร่ม
รื่น และมีแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาท่ีเอื อต่อ การเรียนรู้
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 

การประเมินจากครู และนักเรียน 

 

แบบประเมิน   

 

 
 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน ้า โรงอาหาร ห้องประชุม ครบทุกแห่ง
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย รวมถึงมีส่ิงอ้านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวนผู้เรียนและอยู่ใน สภาพใช้การได้ดีทุกครั ง  มสีภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ีเอื อต่อ การเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
 

ลงช่ือ................................................ผู้รับผิดชอบ            
                               ( นายจักรินทร์  ชาวดร )     
       ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 6 :  งานพัฒนาปรับปรุงห้องอุตสาหกรรม  

   

ท่ี รายการ 
จ านวน
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช ้(บาท) 
หมาย
เหตุ 

 ภาคเรียนที่ 
1  

ภาคเรียนที ่
2   

1 งานทุบผนังคอนกรีต 20 100    2,000.00      
2 งานซ่อมฝ้าเพดาน 4 250    1,000.00      
3 งานติดตั งประตูกระจก 2 2400    4,800.00      
4 งานติดตั งหน้าต่างบานเล่ือน 6 1200    7,200.00      
5 งานซ่อมพื นกระเบื อง 1 250      250.00      
6 งานทาสีภายใน 80 60    4,800.00      

รวม  20,050.00  0   
(สองหม่ืนห้าสิบบาทถ้วน)                  20,050.00    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


