
ฝ"ายบริหารงานทั่วไป     จำนวน 16 โครงการ 

************************************************************************************************************************ 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม     พัฒนาและบริการกลุ0มบริหารงานทั่วไป  

ลักษณะโครงการ ¨ โครงการต0อเนื่อง ¨ โครงการใหม0 

ผูEรับผิดชอบโครงการ นางสาวณิชา  ประกอบทรัพยD 

ความสอดคลEอง ยุทธศาสตรDที 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหMมีประสิทธิภาพ 

                                     กลยุทธDที ่ ขMอที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหMมีประสิทธิภาพ 

                                     สพฐ.   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 สมศ. ตัวบ0งชี้ที1่1 การบริหารความเสี่ยง 

 มาตรฐานสากล ขMอที ่ 5 ร0วมกันรับผิดชอบต0อสังคมโลก 

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

 เพื่อใหMระบบการบริหารงาน การจัดการองคDการ โครงสรMาง มีความคล0องตัวเปWนสากล และปรับเปลี่ยนไดMตามสถานการณDอย0าง

มีประสิทธิภาพ มีการจัดการงานธุรการอย0างเปWนระบบและถูกตMองเกิดความพึงพอใจต0อผูMใชMบริการ มีการจัดการควบคุมภายในองคDการ 

ดังนั้น เพื่อใหMการบริหารองคDการและงานธุรการดำเนินไปอย0างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคD กลุ0มงานบริหารทั่วไป

จึงไดMจัดทำโครงการพัฒนาระบบบรหิารทั่วไปขึ้น 

2. วัตถุประสงคN 

     2.1. เพื่อใหMบริการสนับสนุน ส0งเสริม และพัฒนาใหMการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปWนไปดMวยความเรียบรMอย  มีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

     2.2 เพื่อใหMระบบงานธุรการดำเนินการไดMรวดเร็วและถูกตMองตามระเบียบฯ 

     2.3 เพื่อใหMมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย หMองเรียนปลอดภัย นักเรียนเรียนอย0างมีความสุข 

     2.4 เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่เมื่อมีกิจกรรมภายในโรงเรียนและนอกสถานที ่

     2.5 เพือ่ดำรงไวMซึ่งสภาพแวดลMอม และพัฒนาใหMเปWนแหล0งเรียนรูM 

3. เปPาหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ 

      3.1.1  พัฒนางานการบริหารงานของกลุ0มงานบริหารทั่วไปใหMมีประสิทธิภาพรMอยละ 80 ขึ้นไป 

                 3.1.2  จัดทำทะเบียนรับ - ส0งหนังสือ กลุ0มบริหารงานทั่วไปดMวยความรวดเร็ว ถูกตMอง ตลอดปcการศึกษา  

                 3.1.3 มีสื่อเทคโนโลยีในการจัดการ หMองเรียนปลอดภัย นักเรียนพึงพอใจรMอยละ 80 ขึ้นไป 

                 3.1.4 บริการผMา อุปกรณDในการจัดสถานที่ และจัดสถานที่ในหน0วยงานเมื่อมีกิจกรรมของโรงเรียน        

 3.2 เชิงปริมาณ 

      3.2.1  มีการบริหารจัดการของกลุ0มงานบริหารทั่วไป มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูMเกี่ยวขMองพึงพอใจ 

                 3.2.2 มีระบบงานธุรการที่ดำเนินการไดMรวดเร็วถูกตMองตามระเบียบฯ 

                 3.2.3 มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  หMองเรียนปลอดภัย นักเรียนมีความสุข 

                 3.2.4 จัดสถานที่สวยงาม  ถูกตMอง  ตามบริบทของงานที่โรงเรียนกำหนด 

                 3.2.5 สภาพแวดลMอมสวยงามตามบริบทสถานศึกษา   

4. สถานที่ดำเนินการ 
 หMองสัมพันธDชุมชน 



5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตุลาคม  2563  -  ตุลาคม  2564 

6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูEรับผิดชอบ 

ปW พ.ศ.
2563 

ปW พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 
ม.

ค.
 

ก .
พ

.  

ม.ี
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
. ค

.  

ม.ิ
ย.

 

ก.
ค .

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. จัดทำแผนงาน / โครงการ 
P            

 

 
2. ดำเนินงาน/กิจกรรม 

   2.1 ค0าซ0อมแซม/ปรับปรุงสถานที ่

   2.2 ซื้อวัสดุอุปกรณD 

  
 

P 
P 

P P P P P P P P  

3. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 

           P 

 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป\นตEองใชE 

 โครงการ / กิจกรรมนี้ใชMงบประมาณทั้งสิ้น   19,330  บาท  (หนึ่งหมื่นเกMาพันสามรMอยสามสิบบาทถMวน.) 

ประกอบดMวย  

 1. ค0างานบริการ / ปรับปรุงซ0อมแซมทั่วไป  จำนวน 13,000  บาท 
            2. ค0าวัสดุอุปกรณD   จำนวน   6,330  บาท  
หมายเหต ุ ถัวจ0ายทุกรายการ 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. มีการบริหารจัดการของกลุ0มงานบริหารทั่วไป 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูMเกี่ยวขMองพึง

พอใจ  รMอยละ  80  ขึ้นไป 

1. การสังเกต 

2. สอบถาม 

1. แบบสอบถาม 

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผูMเสนอโครงการ 

        (นางสาวณิชา  ประกอบทรัพยD) 

 ตำแหน0ง   หัวหนMากลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูMพิจารณาโครงการ 

        (นางสาวณิชา   ประกอบทรัพยD) 

 ตำแหน0ง  หัวหนMากลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูMเห็นชอบโครงการ 

       (นางสาวพุทธิมา  จั้นศิลา)                              

ตำแหน0ง รองผูMอำนวยการกลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูMอนุมัติโครงการ 

          (นายดลยวัฒนD  สันติพิทักษD) 

 ตำแหน0ง  ผูMอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 



 

2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  น้ำไหลไฟสว0าง (สาธารณูปโภค) 

ลักษณะโครงการ       √   โครงการต0อเนื่อง        โครงการใหม0 

ผูEรับผิดชอบโครงการ         นายต0อเหต กะมินสิน 

ความสอดคลEอง            ยุทธศาสตรDที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหMมีประสิทธิภาพ 

                                กลยุทธDที ่3   แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

                                   สพฐ.   มาตรฐานที่ 2.2   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

      สมศ. ตัวบ0งชี้ที่ 16   การพัฒนาสุนทรียภาพ   

             มาตรฐานสากล ขMอที ่5    ร0วมกันรับผิดชอบต0อสังคมโลก 

1. หลักการและเหตุผล 

ระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนมีความสำคัญต0อการดำเนินกิจกรรมในดMานต0างๆ ของโรงเรียน  ดังนั้นจึงมีความจำเปWนที่

จะตMอง ปรับปรุงดูแลพัฒนาระบบต0าง ๆ ใหMมีความสมบูรณDและมีความพรMอมในการใชMงานอยู0ตลอดเวลา   เพื่อตอบสนองความตMองการ

ของ นักเรียน คณะครู  บุคลากร และชุมชน  ใหMทุกคนที่รับบริการ  อยู0อย0างมีความสุข 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนใหMมีความสมบูรณD 

 2.2 เพื่อซ0อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนใหMพรMอมต0อการใชMงานตลอดเวลา 

3. เปPาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 โรงเรียนไดMรับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น  

3.1.2 มีระบบสาธารณูปโภค / เครื่องอำนวยความสะดวกดMานสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1. ระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนมีความพรMอมที่จะใชMงานตลอดเวลา 

3.2.2 นักเรียนมีจิตสำนึกในการดูแลรักษา และสามารถใชMน้ำและไฟอย0างประหยัด 

4. สถานที่ดำเนินการ 

 หMองบริหารงานทั่วไป 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตุลาคม 2563  -  กันยายน 2564 
6. การดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูEรับผิดชอบ ปW พ.ศ.2563 ปW พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค .

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

.  

ม.ี
ค.

 

เม
. ย

. 

พ
. ค

.  

ม .ิ
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.ขั้นเตรียมการ 

เขียนโครงการ / เสนอ 

เตรียมการ จัดหาวัสดุ – อุปกรณD 

√ √ 

          

 
นายต0อเหต 
กะมินสิน 

2. ขั้นดำเนินการ 

การใหMบริการ / ซ0อมบำรุง 

 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3.ขั้นติดตามประเมินผล 

- สรุป  รายงานผล 

           √ 



 

7. งบประมาณ    จำนวน   5,000 บาท    จำแนกเปWนค0าใชMจ0ายในการดำเนินงาน  ดังนี ้

         โครงการ / กิจกรรมนี้ใชMงบประมาณทั้งสิ้น   10,000 บาท     (หนึ่งหมื่นบาทถMวน) จำแนกเปWนค0าใชMจ0ายในการดำเนินงาน  

ดังนี้   ค0าใชMสอยวัสดุ  10,000  บาท 

หมายเหตุ   ถัวจ0ายทุกรายการ 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใชE 

รMอยละ 90 ความพึงพอใจของนักเรียน

และผูMปกครองต0อการจัดบรรยากาศ / 

สภาพแวดลMอม  และสิ่งอำนวยความ

สะดวกเพื่อตอบสนองความตMองการของ

ผูMเรียน 

  1. การสังเกต 

  2. สอบถาม 

1. แบบสังเกต 

2. แบบสอบถาม 

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผูMเสนอโครงการ 

         (นายต0อเหต  กะมินสิน) 

              ตำแหน0ง     คร ู

 

 

ลงชื่อ ....................... ......................... ผูMพิจารณาโครงการ 

       (นางสาวณิชา  ประกอบทรัพยD) 

   ตำแหน0ง  หัวหนMากลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูMเห็นชอบโครงการ 

       (นางสาวพุทธิมา   จั้นศิลา) 

ตำแหน0ง รองผูMอำนวยการกลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูMอนุมัติโครงการ 

          (นายดลยวัฒนD  สันติพิทักษD) 

 ตำแหน0ง  ผูMอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  สหกรณDโรงเรียน 

ลักษณะโครงการ             √   โครงการต0อเนื่อง       โครงการใหม0 

ผูEรับผิดชอบโครงการ          นางสาวกฤษณา  ปุญโญกุล 

ความสอดคลEอง             ยุทธศาสตรDที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหMมีประสิทธิภาพ 

                                 กลยุทธDที ่3  แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

                     สพฐ.   มาตรฐานที่ 2.2   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

       สมศ. ตัวบ0งชี้ที่ 4  ผูMเรียนมีทักษะชีวิต 

               มาตรฐานสากล ขMอที่ 5   ร0วมกันรับผิดชอบต0อสังคมโลก 

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

แนวคิดในการพัฒนาประเทศ  ไดMอาศัยหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ มุ0งใหMประชาชนพึ่งตนเอง มีส0วนร0วมในการพัฒนา และ

ใชMเทคโนโลยีที่เหมาะสม   การพัฒนาทรัพยากรมนุษยDใหMมีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่เอื้อต0อการพัฒนาประเทศ จะตMองไดMรับการปลูกฝqง

ตั้งแต0วัยเยาวD จึงจะประสบความสำเร็จกิจกรรมสหกรณDเปWนความร0วมมือกันของสมาชิก  ในอันที่จะพัฒนาชีวิตและกลุ0มใหMมีความ

เขMมแข็งทางเศรษฐกิจ  พึ่งพาตนเองไดM และดำรงชีวิตอยู0อย0างมีความสุข 

จึงไดMมีการจัดกิจกรรมดังกล0าวในสถานศึกษา  โดยการปฏิบัติจริง  นอกจากเปWนการฝrกทักษะการเรียนรูMของสหกรณDแลMวยัง

ส0งเสริมการปกครอง  ระบอบประชาธิปไตยและฐานะทางเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งดMวย 

2. วัตถุประสงคN 

 2.1 เพื่อใหMนักเรียนมีทักษะในการเรียนรูMสหกรณDโดยวิธีปฏิบัติจริง    

2.2 เพื่อส0งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณD 

3. เปPาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ   

3.1.1 นักเรียนรMอยละ 80 เปWนสมาชิกสหกรณD 

3.2 เชิงคุณภาพ  

3.2.1 นักเรียนไดMมีทักษะความรูMในเรื่องการคMาขายผ0านระบบสหกรณD 

 

4. สถานที่ดำเนินการ 

 หMองบริหารงานทั่วไป 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตุลาคม 2563  -  กันยายน 2564 
6. การดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูEรับผิดชอบ ปW พ.ศ.2563 ปW พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค .

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

.  

ม.ี
ค.

 

เม
.ย

.  

พ
. ค

.  

ม .ิ
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.ขั้นเตรียมการ 

ประชุมวางแผนเพื่อดำเนินโครงการ 

√ √ 
          

 
นางสาวกฤษณา    

ปุญโญกุล 2. ขั้นดำเนินการ 

ดำเนินการ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 



3.ขั้นติดตามประเมินผล 

- ประเมินผลและปรับปรุงการ

ดำเนินงาน 

- สรุปและรายงานผล 

           √ 

7. งบประมาณ    จำนวน   -  บาท     

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชEในการวัดและประเมินผล 

1. รMอยละ 100 ของรายไดMจากการดำเนินกิจการ

สหกรณD 

2. รMอยละ 90ของผูMที่เขMาร0วมกิจกรรม 

3. รMอยละ 90ของนักเรียนที่เปWนสมาชิกสหกรณD 

1.สอบถามความพึงพอใจ 

 

 

1. แบบประเมิน / แบบสอบถามความ   พึงพอใจ 

 

 

 

ลงชื่อ ................... .............................. ผูMเสนอโครงการ 

         (นางสาวกฤษณา   ปุญโญกุล) 

              ตำแหน0ง       คร ู

 

ลงชื่อ ................................................ ผูMพิจารณาโครงการ 

       (นางสาวณิชา  ประกอบทรัพยD) 

   ตำแหน0ง  หัวหนMากลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูMเห็นชอบโครงการ 

       (นางสาวพุทธิมา   จั้นศิลา) 

ตำแหน0ง รองผูMอำนวยการกลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูMอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนD  สันติพิทักษD) 

 ตำแหน0ง  ผูMอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  ส0งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน   

ลักษณะโครงการ               √   โครงการต0อเนื่อง        โครงการใหม0 

ผูEรับผิดชอบโครงการ          นางสาวรวีวรรณ  มินสิน 

ความสอดคลEอง             ยุทธศาสตรDที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหMมีประสิทธิภาพ 

                                 กลยุทธDที ่1 แผนพัฒนาคุณภาพผูMเรียน  

                 สพฐ. มาตรฐานที ่1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคDของผูMเรียน ขMอที่ 4 สุขภาวะทางร0างกายจิตใจและสังคม 

                                    สมศ. ตัวบ0งชี้ที่ 4          ผูMเรียนมีทักษะชีวิต  

              มาตรฐานสากล ขMอที ่5  ร0วมกันรับผิดชอบต0อสังคมโลก 

1. หลักการและเหตุผล 

 งานสุขภาพอนามัยมีจุดมุ0งหมายเพื่อปsองกันรักษาและส0งเสริมสุขภาพนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนใหMสมบูรณD  

พรMอมทั้งทางดMานร0างกาย  จิตใจ  เรื่องสุขภาพอนามัยในโรงเรียนเปWนสิ่งสำคัญอย0างยิ่งที่ตMองส0งเสริมใหMกับบุคลากรในโรงเรียน  

โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งอยู0ในวัยกำลังเจริญเติบโต  ถMาสุขภาพดีอนามัยดี  สิ่งอื่นๆ ก็จะดีไปดMวย  ดังนั้นเพื่อใหMนักเรียนไดMรับการพัฒนาดMาน

สุขภาพที่ดี  ปฏิบัติตนถูกสุขลักษณะอนามัย  มีความรูM  ความเขMาใจในการปsองกันและดูแลรักษาสุขภาพใหMแข็งแรง  รูMจักดูแลสุขภาพ

ตนเองและไดMรับการดูแลเบื้องตMนเมื่อเจ็บปuวยขณะอยู0ในโรงเรียนจึงไดMจัดใหMมีโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงคN 

           2.1 เพื่อส0งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดMรับบริการดMานสุขภาพอนามัยและมีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพตนเอง 

3. เปPาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

             3.1.1 นักเรียน ครูและบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนทับปุดวิทยา จำนวน 965 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนไดMรับความสะดวกและมีความพอใจ ในการบริการดMาน

สุขภาพอนามัย ในระดับดีขึ้นไป รMอยละ 80 

4. สถานที่ดำเนินการ 

 หMองบริหารงานทั่วไป 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ตุลาคม 2563  -  กันยายน 2564 
6. การดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูEรับผิดชอบ ปW พ.ศ.2563 ปW พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค .

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

.  

ม.ี
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
. ค

.  

ม .ิ
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.ขั้นเตรียมการ 

ประชุมวางแผนเพื่อดำเนินโครงการ 

       -  ซื้อยาและเวชภัณฑD 

      -  ดูแลเรื่องความสะอาดของ ผMา 

ปูที่นอน ปอกหมอน  และผMาห0มใน 

หMองพยาบาล 

√ √ 

          

 
นางสาวรวีวรรณ  มิน

สิน 



2. ขั้นดำเนินการ 

-  จัดซื้อยาและเวชภัณฑD 

-  ส0งซัก ผMาปูที่นอน ปอกหมอน 

และผMาห0มในหMองพยาบาล เดือนละ 1 ครั้ง 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3.ขั้นติดตามประเมินผล 

- สรุป  และแระเมินผล 

           √ 

 

7. งบประมาณ    จำนวน   10,000 บาท    จำแนกเปWนค0าใชMจ0ายในการดำเนินงาน  ดังนี ้

  โครงการ / กิจกรรมนี้ใชMงบประมาณทั้งสิ้น   10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถMวน)  จำแนกเปWนค0าใชMจ0ายในการดำเนินงาน  

ดังนี้ 

  1.1 ค0าใชMสอยวัสด ุ 10,000 บาท 

หมายเหตุ       ถัวจ0ายทุกรายการ 
8. การประเมินผล 

ตัวบcงชี้สภาพความสำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใชE 

    นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนไดMรับความ

สะดวกและมีความพอใจ ในการบริการดMานสุขภาพอนามัย ใน

ระดับดีขึ้นไป รMอยละ 80 

1. การสังเกต 

2. การสำรวจ 

 

1. แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผูMเสนอโครงการ 

         (นางสาวรวีวรรณ  มินสิน) 

              ตำแหน0ง      คร ู

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูMพิจารณาโครงการ 

       (นางสาวณิชา  ประกอบทรัพยD) 

   ตำแหน0ง  หัวหนMากลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูMเห็นชอบโครงการ 

       (นางสาวพุทธิมา   จั้นศิลา) 

ตำแหน0ง รองผูMอำนวยการกลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูMอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนD  สันติพิทักษD) 

 ตำแหน0ง  ผูMอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 



5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  ฉลาดบริโภคตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ลักษณะโครงการ             √   โครงการต0อเนื่อง        โครงการใหม0 

ผูEรับผิดชอบโครงการ         นางสาวศิริงาม  แซ0จิ้ว 

ความสอดคลEอง            ยุทธศาสตรDที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหMมีประสิทธิภาพ 

                                กลยุทธDที ่3  แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

                              สพฐ.   มาตรฐานที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

                                   สพฐ.   มาตรฐานที่ 2.4 จัดสภาพแวดลMอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต0อ การจัดการเรียนรูMอย0าง 

                                   มีคุณภาพ  

                                   สมศ. ตัวบ0งชี้ที ่16  การพัฒนาสุนทรียภาพ  

             มาตรฐานสากล ขMอที ่5  ร0วมกันรับผิดชอบต0อสังคมโลก 

1. หลักการและเหตุผล  

พรบ. การศึกษาแห0งชาติปc พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 ) มาตรฐาน 6การจัดการศึกษา

ตMองเปWนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหMสมบูรณDทั้งร0างกายและจิตใจ สติปqญญา มีความรูMและคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต 

สามารถอยู0ร0วมกับผูMอื่นในสังคมอย0างมีความสุขทางงานโภชนาการโรงเรียนทับปุดวิทยา ตระหนักถึงเหตุผลดังกล0าวจึงไดMจัดโครงการ

ฉลาดบริโภคตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. วัตถุประสงคN  

    2.1 เพื่อเผยแพร0ความรูM ความเขMาใจเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอย0างปลอดภัยใหMแก0นักเรียนและผูMจำหน0ายอาหาร (ตามแผน

หลัก) 

3. เปPาหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา  

3.1.2  ผูMจำหน0ายอาหาร  1๒ คน 

3.2 เชิงคุณภาพ  

3.2.1.ความพอประมาณ   

3.2.1.1 นักเรียนไดMสำรวจตนเองและเกิดจิตสำนึกที่จะปรับปรุงตนเองในการเลือกบริโภคอาหาร 

3.2.1.2 นักเรียนเลือกบริโภคอาหารไดMเหมาะสมกับตนเอง 

3.2.2 ความมีเหตุผล 

3.2.2.1 นักเรียนอธิบายเหตุผลในการเลือกบริโภคอาหารไปปฏิบัติไดM 

3.2.2.2 เหตุผลในการเลือกบริโภคอาหารของนักเรียนถูกตMอง สมเหตุผล 

3.2.3 การมีภูมิคุMมกันที่ดีในตัว 

3.2.3.1 นักเรียนมีความตระหนักในการเลือกบริโภคอาหารไดMปลอดภัย ไม0หลงเชื่อคำโฆษณา 

3.2.3.2 นักเรียนมีสุขภาพที่ดี   

3.2.4 เงื่อนไขความรูM 

3.2.4.1 นักเรียนมีความรูM ความเขMาใจเกี่ยวกับอาหารที่จะควรบริโภคและไม0ควรบริโภค 

3.2.4.2 นักเรียนนำความรูMเรื่องการเลือกบริโภคอาหารไปใชMในชีวิตประจำวันและแนะนำผูMอื่นไดM 

3.2.5 เงื่อนไขคุณธรรม 

3.2.5.1 นักเรียนเปWนแบบอย0างที่ดีในการเลือกบริโภคอาหารอย0างปลอดภัย 

3.2.5.2 นักเรียนแนะนะผูMอื่นใหMบริโภคอาหารอย0างปลอดภั 

 



4. สถานที่ดำเนินการ 

 หMองบริหารงานทั่วไป 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตุลาคม 2563  -  กันยายน 2564 
 

 

6. การดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูEรับผิดชอบ ปW พ.ศ.2563 ปW พ.ศ. 2564 
ต.

ค.
 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค .

 

ก.
พ

. 

ม.ี
ค .

 

เม
. ย

. 

พ
. ค

.  

ม .ิ
ย .

 

ก.
ค .

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.ขั้นเตรียมการ 

-เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ

-ประชุมวางแผนปฏิบัติและแต0งตั้ง 

คณะกรรมการดำเนินการ 

√ √ 

          

 
นางสาวรวีวรรณ  มิน

สิน 

2. ขั้นดำเนินการ 

-ใหMความรูMเรื่องการบริโภคอาหารอย0าง

ปลอดภัยโดยจัดนิทรรศการในโรงอาหาร 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3.ขั้นติดตามประเมินผล 

- สรุป  และแระเมินผล 

           √ 

 

7. งบประมาณ    จำนวน   1,500 บาท    จำแนกเปWนค0าใชMจ0ายในการดำเนินงาน  ดังนี ้

  โครงการ / กิจกรรมนี้ใชMงบประมาณทั้งสิ้น   1,500 บาท     (หนึ่งพันหMารMอยบาทถMวน) จำแนกเปWนค0าใชMจ0ายในการ

ดำเนินงาน  ดังนี้ 

  1.1 ค0าใชMสอยวัสด ุ   900 บาท 

  1.2 ค0าตอบแทนวิทยากร   600       บาท 

หมายเหตุ ถัวจ0ายทุกรายการ 
8. การประเมินผล 

ตัวบcงชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชEในการวัดและประเมินผล 

    นักเรียนและบุคลากรบริโภคอาหารไดM

อย0างถูกตMอง ในระดับดีขึ้นไปรMอยละ 80 

  - กรรมการประเมินอาหารในรMานคMา

ต0างๆ และตรวจสุขภาพนักเรียน 

  -  แบบประเมินอาหารในรMานคMาและแบบ

สำรวจของนักเรียนสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผูMเสนอโครงการ 

         (นางสาวศิริงาม  แซ0จิ้ว) 

              ตำแหน0ง     คร ู

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูMพิจารณาโครงการ 

       (นางสาวณิชา  ประกอบทรัพยD) 

   ตำแหน0ง  หัวหนMากลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูMเห็นชอบโครงการ 

       (นางสาวพุทธิมา   จั้นศิลา) 

ตำแหน0ง รองผูMอำนวยการกลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูMอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนD  สันติพิทักษD) 

 ตำแหน0ง  ผูMอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 



6. ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนางานปฏิคม 

ลักษณะโครงการ       โครงการต0อเนื่อง        โครงการใหม0 

ผูEรับผิดชอบโครงการ    นางสาวเกษร  สังสันตD 

ความสอดคลEอง       ยุทธศาสตรDที 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหMมีประสิทธิภาพ 

                           กลยุทธDที ่3   แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

                              สพฐ.   มาตรฐานที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

 สมศ. ตัวบ0งชี้ที่ 16         การพัฒนาสุนทรียภาพ 

        มาตรฐานสากล ขMอที ่5    ร0วมกันรับผิดชอบต0อสังคมโลก 

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนทับปุดวิทยา เปWนโรงเรียนทีมีการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกตลอดทั้งปc ในการจัดกิจกรรมนั้นๆ การใหMบริการ

ของงานปฎิคมมีความสำคัญมาก ซึ่งในปcที่ผ0านมาพบว0าวัสดุอุปกรณDต0างๆ สำหรับการดำเนินงานยังไม0เพียงพอต0อการใชMงาน ไม0สะดวกใน

การปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพของงานยังไม0ดีเท0าที่ควร  ดังนั้นงานปฎิคมจึงมีความประสงคDพัฒนาปรับปรุงใหMมีความสะดวกและมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต0อไป 

 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพื่อใหMมีวัสดุอุปกรณDใหMบริการและปฎิบัติงานอย0างมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพื่อใหMผูMรับบริการเกิดความพึงพอใจต0อการใหMบริการ 

2.3 เพื่อเปWนขวัญและกำลังใจแก0ผูMรับบริการ 

3. เปPาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

    3.1.1 นักเรียนโรงเรียนทับปุด  จำนวน  803  คน 

    3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนในทMองถิ่น 

3.2 เชิงคุณภาพ 

 3.2.1  นักเรียนและบุคลากรไดMรับการใหMบริการและสวัสดิการที่ไดMรับการพัฒนาที่เอื้อต0อการจัด  

การศึกษา 

4. สถานที่ดำเนินการ 

 หMองบริหารงานทั่วไป 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตุลาคม 2563  -  กันยายน 2564 
  



6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูEรับผิดชอบ ปW พ.ศ.2563 ปW พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค .

 

ก.
พ

. 

ม.ี
ค .

 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

ม.ิ
ย.

 

ก.
ค .

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.ขั้นเตรียมการ 

เตรียมการ จัดหาวัสดุ อุปกรณD เบิกจ0าย

ใหMบริการ 
√            

 
นางสาวเกษร 

สังสันตD 

 2. ขั้นดำเนินการ 

ดำเนินการจัดกิจกรรม 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3.ขั้นติดตามประเมินผล 

ติดตามและประเมินผลคุณภาพการจัด
กิจกรรม 

           √ 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป\นตEองใชE  

 โครงการ / กิจกรรมนี้ใชMงบประมาณทั้งสิ้น   2,000 บาท  (สองพันบาทถMวน) จำแนกเปWนค0าใชMจ0ายในการดำเนินงาน  ดังนี ้

  1.  ค0าใชMสอยวัสดุ         2,000     บาท  

หมายเหต ุ ถัวจ0ายทุกรายการ 
 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใชE 

นักเรียน บุคลากร ผูMปกครอง และ

ชุมชนมีความพึงพอใจ  รMอยละ  90 

 

- สังเกตการณDมีส0วนร0วม 

- สอบถามความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผูMเสนอโครงการ 

         (นางสาวเกษร  สังสันตD) 

            ตำแหน0ง    คร ู

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูMพิจารณาโครงการ 

       (นางสาวณิชา  ประกอบทรัพยD) 

   ตำแหน0ง  หัวหนMากลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูMเห็นชอบโครงการ 

       (นางสาวพุทธิมา   จั้นศิลา) 

ตำแหน0ง รองผูMอำนวยการกลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูMอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนD  สันติพิทักษD) 

 ตำแหน0ง  ผูMอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 

 

 

 



7. ชื่อโครงการ/กิจกรรม   งานซ0อมบำรุงระบบโสตทัศนูปกรณDและเทคโนโลย ี

ลักษณะโครงการ              √   โครงการต0อเนื่อง        โครงการใหม0 

ผูEรับผิดชอบโครงการ         นายกฤติชรินท  ศรีงาม 

ความสอดคลEอง            ยุทธศาสตรDที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหMมีประสิทธิภาพ 

                                กลยุทธDที ่3   แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

                                   สพฐ.   มาตรฐานที่ 2.2   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

             สมศ. ตัวบ0งชี้ที่ 6       ครู/อาจารยDสรMางสรรคDหMองเรียน/แหล0งเรียนรูMคุณภาพ 

             มาตรฐานสากล ขMอที ่5  ร0วมกันรับผิดชอบต0อสังคมโลก 

1. หลักการและเหตุผล  

ดMวยงานฝuายโสตทัศณูปกรณDของโรงเรียนทับปุดวิทยา มีหนMาที่ใหMบริการอุปกรณDการกระจายเสียง การฉายภาพ และดMานอื่นๆ 

ในการจัดกิจกรรมใหMกับผูMเรียน แต0เนื่องดMวยความถี่ในการใชMงานโสตฯ มีค0อนขMางมากตลอดทั้งปcการศึกษา ในการเรียนการสอดในยุค

ปqจจุบัน อุปกรณD จึงเกิดความชำรุด เสียหายบ0อยครั้ง เพื่อใหMงานโสตฯ สามารถอำนวยความสะดวกแก0กิจกรรม ของโรงเรียน จึง

จำเปWนตMองจัดซื้ออุปกรณDที่เสียหาย และสำรองอะไหล0เพื่อไวMจัดซ0อม 

2. วัตถุประสงคN  

2.1 เพื่อใหMสามารถนำเครื่องขยายเสียงไปใชMจัดกิจกรรมไดMอย0างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

     2.2 เพื่อใหMผูMบริหาร คุณครู นักเรียน ผูMปกครอง และบุคคลทั่วไป เกิดความพึงพอใจดMานการขยายเสียง 

3. เปPาหมาย  

3.1 เชิงคุณภาพ 

       3.1.1 มีอุปกรณDดMานการกระจายเสียงที่ดีและการกระจายเสียงมีคุณภาพ 

3.2 เชิงปริมาณ 

       3.2.1 มีอุปกรณDดMานการกระจายเสียงอย0างเพียงพอ 

4. สถานที่ดำเนินการ 

 หMองบริหารงานทั่วไป 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตุลาคม 2563  -  กันยายน 2564 
6. การดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูEรับผิดชอบ ปW พ.ศ.2563 ปW พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม .
ค .

 

ก .
พ

. 

ม.ี
ค .

 

เม
. ย

. 

พ
.ค

.  

ม.ิ
ย.

 

ก .
ค .

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.ขั้นเตรียมการ 

เขียนโครงการ / เสนอ 

√ √ 
          

 
นายกฤติชรินท  ศรี

งาม 

 

2. ขั้นดำเนินการ 

-จัดซื้อ 

-นำไปใชM 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3.ขั้นติดตามประเมินผล 

- สรุป  รายงานผล 

           √ 

 



7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป\นตEองใชE  

  โครงการ / กิจกรรมนี้ใชMงบประมาณทั้งสิ้น   10,000 บาท   (หนึ่งหมื่นบาทถMวน) จำแนกเปWนค0าใชMจ0ายในการดำเนินงาน  

ดังนี้ 

  1.1 ค0าใชMสอยวัสด ุ   5,000 บาท 

  1.2 ค0าค0าครุภัณฑD   5,000 บาท 

หมายเหต ุ ถัวจ0ายทุกรายการ 
 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชEในการวัดและประเมินผล 

รMอยละ 90 พึงพอใจของบุคคลที่ชมภาพ

กิจกรรมต0างๆของโรงเรียน 

1.สำรวจความพึงพอใจจากผูMที่เขMามาชม

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน 

1. แบบสังเกต 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูMเสนอโครงการ 

         (นายกฤติชรินท   ศรีงาม) 

              ตำแหน0ง     คร ู

 

 

ลงชื่อ ......... ....................................... ผูMพิจารณาโครงการ 

       (นางสาวณิชา  ประกอบทรัพยD) 

   ตำแหน0ง  หัวหนMากลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูMเห็นชอบโครงการ 

       (นางสาวพุทธิมา   จั้นศิลา) 

ตำแหน0ง รองผูMอำนวยการกลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูMอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนD  สันติพิทักษD) 

 ตำแหน0ง  ผูMอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.ชื่อโครงการ/กิจกรรม  จัดสถานที่ในวันสำคัญและจัดสถานที่ในการทำกิจกรรมของโรงเรียนทับปุดวิทยา 

ลักษณะโครงการ R โครงการต0อเนื่อง ¨ โครงการใหม0 

ผูEรับผิดชอบโครงการ     นางสาวณิชา  ประกอบทรัพยD 

ความสอดคลEอง           ยุทธศาสตรDที 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหMมีประสิทธิภาพ 

                               กลยุทธDที ่4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหMมีประสิทธิภาพ 

                    สพฐ. มาตรฐานที ่2 ขEอที่  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

                               2 .4 จัดสภาพแวดลMอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต0อ การจัดการเรียนรูMอย0างมีคุณภาพ 

                               สมศ. ตัวบ0งชี้ที่ 16  การพัฒนาสุนทรียภาพ  

                               มาตรฐานสากล ขMอที5่ ร0วมกันรับผิดชอบต0อสังคมโลก 

 

หลักการและเหตุผล 

เพื่อใหMการจัดสถานที่ในวันสำคัญต0าง ๆ และกิจกรรมของโรงเรียนเปWนไปตามระบบการบริหารงาน การจัดการขององคDกร  มี

ความคล0องตัวในการปฎิบัติงาน  และสามารถปรับเปลี่ยนไดMตามสถานการณDอย0างมีประสิทธิภาพ และถูกตMองเกิดความพึงพอใจต0อ

ผูMใชMบริการ ดังนั้น เพื่อใหMการบริหารดMานการตกแต0งสถานที่ดำเนินไปอย0างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคD กลุ0มงาน

บริหารทั่วไปจึงไดMจัดทำโครงการจัดสถานที่ในวันสำคญัและจัดสถานที่ในการทำกิจกรรมของโรงเรียนทับปุดวิทยาขึ้น 

วัตถุประสงคN 

1. เพื่อจัดตกแต0งสถานที่ในวันสำคัญต0าง ๆ  

2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่เมื่อมีกิจกรรมภายในโรงเรียนและนอกสถานที ่

เปPาหมาย 

1. เชิงปริมาณ  

1.1  จัดสถานที่ในวันสำคัญต0าง ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด 

1.2  บริการผMา อุปกรณDในการจัดสถานที่  และจัดสถานที่ในหน0วยงานเมื่อมีกิจกรรมของ 

       โรงเรียน 

2. เชิงคุณภาพ  

2.1  จัดสถานที่ในวันสำคัญ  และจัดสถานที่เมื่อมีกิจกรรมของโรงเรียนไดMอย0างสวยงาม  ถูกตMอง  ตามบริบทของงานที่

โรงเรียนกำหนด 

2.2  ผูMรับบริการมีความพึงพอใจไม0นMอยกว0ารMอยละ  80   

การดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูEรับผิดชอบ 

ปW พ.ศ. 

2563 

ปW พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม .
ค.

 
ก .

พ
. 

ม .ี
ค.

 

เม
. ย

. 

พ
.ค

.  

ม.ิ
ย .

 

ก .
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.  ประชุมวางแผน 

 

P               
 

2.  จัดทำโครงการ 

 

 P P P P P P P P P P P 



3. ดำเนินงาน/กิจกรรม 
   3.1  จัดสถานที่ในวันสำคัญต0าง ๆ ใหMถูกตMอง

และสวยงาม 

           P 

4.  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน            P 
 
 
7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป\นตEองใชE  
    โครงการ / กิจกรรมนี้ใชMงบประมาณทั้งสิ้น  19,330บาท (หนึ่งหมื่นเกMาพันสามรMอยสามสิบบาทถMวน) 
               1.1  ค0าใชMสอยวัสด ุ 19,330 บาท  

การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใชE 

1. มีการจัดสถานที่ตามที่ไดMรับ

มอบหมายครบถMวน  สวยงามและมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ผูMเกี่ยวขMองพึงพอใจ  รMอยละ  80  ขึ้นไป 

1. การสังเกต 

2. สอบถาม 

1. แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผูMเสนอโครงการ 

        (นางสาวณิชา  ประกอบทรัพยD) 

 ตำแหน0ง   หัวหนMากลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูMพิจารณาโครงการ 

        (นางสาวณิชา   ประกอบทรัพยD) 

 ตำแหน0ง  หัวหนMากลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูMเห็นชอบโครงการ 

     (นางสาวพุทธิมา  จั้นศิลา)                             )

ตำแหน0ง รองผูMอำนวยการกลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูMอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนD  สันติพิทักษD) 

 ตำแหน0ง  ผูMอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 



9. ชื่อโครงการ/กิจกรรม อบรมเชิงปฎิบัติการศิลปะในการจีบผMา  ผูกผMา  และจัดดอกไมMเพื่อตกแต0งสถานที ่

ลักษณะโครงการ            √   โครงการต0อเนื่อง        โครงการใหม0 

ผูEรับผิดชอบโครงการ       นางสาวณิชา   ประกอบทรัพยD 

ความสอดคลEอง          ยุทธศาสตรDที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหMมีประสิทธิภาพ 

                              กลยุทธDที ่4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหMมีประสิทธิภาพ  

                  สพฐ.   มาตรฐานที่ 2.4   พัฒนาครูและบุคลากรใหMมีความเชี่ยวชาญทาง วิชาชีพ  

    สมศ. ตัวบ0งชี้ที่  16  การพัฒนาสุนทรียภาพ  

            มาตรฐานสากล ขMอที ่ 5   ร0วมกันรับผิดชอบต0อสังคมโลก 

1. หลักการและเหตุผล 

ปqจจุบันกลุ0มบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนทับปุดวิทยา มีภาระงานในการดูแล บริหารจัดการอาคารสถานที่ ดําเนินการจัดสถานที่

งานพิธีและงานกิจกรรมต0าง ๆ ของโรงเรียนอยู0เสมอ แต0ทางกลุ0มงาน ฯ  มีบุคลากรที่มีความสามารถ  และเชี่ยวชาญในการจัดสถานที่

นMอย  เพื่อแบ0งเบาภาระในการดำเนินการไปไดMในระดับหนึ่ง  อีกทั้งเปWนการส0งเสริมความรูMใหMกับบุคลากรในโรงเรียน  ในเรื่องจีบผMา  ผูก

ผMา  และจัดดอกไมMเพื่อตกแต0งสถานที่ ทางกลุ0มงานบริหารทั่วไปจึงไดMจัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงคN  

2.1 เพื่อใหMผูMเขMาร0วมโครงการนำความรูMที่0ไดMรับไปใชMในการพัฒนางานที่ปฏิบัติใหMมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป  

2.2 เพื่อสรMางเครือข0ายการปฏิบัติงานดMานอาคารสถานที ่

3. เปPาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  

3.1.1 จำนวนผูMเขMาร0วมโครงการ  30  คน 

3.2 เชิงคุณภาพ  

3.2.1  ความพึงพอใจของผูMเขMาร0วมโครงการไม0นMอยกว0ารMอยละ 80 

3.2.2  รMอยละ 90  ของผูMเขMาร0วมโครงการสามารถนำองคDความรูMไปใชMในการจัดสถานที่ไดM 

4. สถานที่ดำเนินการ 

 หMองบริหารงานทั่วไป 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ตุลาคม 2563  -  กันยายน 2564 
6. การดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูEรับผิดชอบ ปW พ.ศ.2563 ปW พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค .

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

.  

ม.ี
ค.

 

เม
. ย

.  

พ
. ค

.  

ม .ิ
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.ขั้นเตรียมการ 

ประชุมวางแผนเพื่อดำเนินโครงการ 

√  
          

 
นางสาวณิชา  

ประกอบทรัพยD 

 
2. ขั้นดำเนินการ 

-  ดำเนินการตามแผนงาน 

- บริหารการเงินและบัญช ี

        
√ 

   

3. ขั้นติดตามประเมินผล 

- สรุป  และประเมินผล 

        √    



7. งบประมาณ    จำนวน   10,200 บาท    จำแนกเปWนค0าใชMจ0ายในการดำเนินงาน  ดังนี ้

       โครงการ / กิจกรรมนี้ใชMงบประมาณทั้งสิ้น   10,200 บาท     (หนึ่งหมื่นสองรMอยบาทถMวน) จำแนกเปWนค0าใชMจ0ายใน

การดำเนินงาน  ดังนี้ 

  1.1 ค0าใชMสอยวัสดุ  10,200   บาท 

หมายเหต ุ ถัวจ0ายทุกรายการ 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใชE 

1. มีการกำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ผูMเกี่ยวขMองพึงพอใจ  รMอยละ  

80  ขึ้นไป 

1. การสังเกต 

2. สอบถาม 

1. แบบสอบถาม 

 

 

ลงชื่อ ............... .................................. ผูMเสนอโครงการ 

         (นางสาวณิชา  ประกอบทรัพยD) 

              ตำแหน0ง       คร ู

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูMพิจารณาโครงการ 

       (นางสาวณิชา  ประกอบทรัพยD) 

   ตำแหน0ง  หัวหนMากลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูMเห็นชอบโครงการ 

       (นางสาวพุทธิมา   จั้นศิลา) 

ตำแหน0ง รองผูMอำนวยการกลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูMอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนD  สันติพิทักษD) 

 ตำแหน0ง  ผูMอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.ชื่อโครงการ/กิจกรรม      ประชาสัมพันธDและเสียงตามสาย  

ลักษณะโครงการ ¨ โครงการต0อเนื่อง ¨ โครงการใหม0 

ผูEรับผิดชอบโครงการ นางสาวณิชา   ประกอบทรัพยD. 

ความสอดคลEอง ยุทธศาสตรDที 5 ส0งเสริมประสานความร0วมมือระหว0างโรงเรียนกับภาคีเครือข0ายเพื่อ   

                                    พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

                                    กลยุทธDที่   ขMอที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหMมีประสิทธิภาพ 

 สพฐ.   มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 สมศ.   ตัวบ0งชี้ที่ 4 ผูMเรียนมีทักษะชีวิต 

 มาตรฐานสากล ขMอที่  ขMอที่  5  ร0วมกันรับผิดชอบต0อสังคมโลก 

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

 ดMวยงานประชาสัมพันธDตMองดูแลระบบการกระจายเสียงตามสายในโรงเรียน   ดังนั้นจึงมีความ จำเปWนตMองจัดซื้ออุปกรณD  

ปรับปรุงซ0อมแซมเครื่องขยายเสียงอยู0อย0างต0อเนื่อง   เพื่อใหMมีความพรMอมที่จะใชMงานไดMตลอดเวลา   สามารถใหMบริการแก0ผูMเขMาใชMบริการ

ไดMสะดวก  รวดเร็ว  ไม0ติดขัด  อีกทั้งยังไดMใชMในการประชาสัมพันธDข0าวสารที่เปWนประโยชนDใหMทราบโดยทั่วกันทั้งโรงเรียน  ฝrกทักษะการ

พูดใหMกับนักเรียน  นอกจากนี้พบว0าการประชาสัมพันธDใหMกับผูMปกครอง  และบุคคลภายนอก  ไม0สามารถทำไดMทั่วถึง                  จึง

จำเปWนตMองมีวารสารประชาสัมพันธD  มีปsายไวนิล  เผยแพร0กิจกรรมต0างๆ ที่เปWนประโยชนD  ผลงานที่สรMางชื่อเสียงในแต0ละภาคการศึกษา   

เพื่อสรMางความภาคภูมิใจ  ความเชื่อมั่นใหMกับผูMปกครอง  ชุมชนและบุคคลภายนอก 

2. วัตถุประสงคN 

2.1  เพื่อพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธDใหMมีประสิทธิภาพ 

2.2  เพื่อประชาสัมพันธDเผยแพร0ข0าวสารของโรงเรียน 

3. เปPาหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ 

  3.1.1 ครูทุกคนและนักเรียนทุกระดับชั้นไดMใชMบริการงานประชาสัมพันธD 

  3.1.2 ครู ผูMปกครอง   คณะกรรมการสถานศึกษา และหน0วยงานราชการในอำเภอทับปุดไดMรับวารสารประชาสัมพันธD

อย0างทั่วถึง 

 3.2 เชิงปริมาณ 

  3.2.1 นักเรียน/ครูและบุคคลภายนอกสามารถรับรูMข0าวสารไดMอย0างทั่วถึง 

4. สถานที่ดำเนินการ 
 หMองประชาสัมพันธDโรงเรียนทับปุดวิทยา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 1 พ.ย.2563 - กันยายน  2564 
6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูEรับผิดชอบ 

ปW พ.ศ. 

2563 

ปW พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม .
ค.

 
ก.

พ
. 

ม .ี
ค.

 

เม
. ย

.  

พ
.ค

.  

ม.ิ
ย.

 

ก .
ค .

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. ประชุมวางแผนเสนอโครงการ  P P              



2. จัดทำโครงการ  P            นางสาวณิชา  
ประกอบทรัพยD 3. ดำเนินงาน/กิจกรรม 

   3.1 กิจกรรมจัดทำเสียงตามสาย 
   3.2 กิจกรรมจัดทำวารสาร   
   3.3 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณD 

   
P 
 
P 

 
P 
P 

 
P 
P 

 
P 
P 

 
P 

 
P 

 
P 
 
 
 

 
P 

 
P 

 
P 

4. ประเมินผล            P 

 
7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป\นตEองใชE  
 โครงการ / กิจกรรมนี้ใชMงบประมาณทั้งสิ้น    45,000    บาท (สีหมื่นหMาพันบาทถMวน) 
  1.  กิจกรรมจัดทำเสียงตามสาย       จำนวน       -             บาท 
  2.  กิจกรรมจัดทำวารสาร              จำนวน     40,000    บาท 
  3.  กิจกรรมจัดซื้อออุปกรณD          จำนวน       5,000      บาท 
                           
หมายเหต ุ  ถัวจ0ายทุกรายการ 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. รMอยละความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดMรับการ

บริการดMานการประชาสัมพันธDและมีวารสาร

ประชาสัมพันธD 

2. มีอุปกรณDที่เสนอไดMจัดซื้อตามโครงการ 

3. อุปกรณDอยู0ในสภาพดี 

1.สำรวจความพึงพอใจ 

2.ตรวจเช็คอุปกรณDที่จัดซื้อ และ

จัดทำ 

3.ตรวจอุปกรณDที่จัดซ0อม 

1. แบบประเมินวัดความพึงพอใจ 

2. แบบสำรวจอุปกรณD  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผูMเสนอโครงการ 

         (นางสาวณิชา   ประกอบทรัพยD ) 

   ตำแหน0ง  หัวหนMากลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูMพิจารณาโครงการ 

            (นางสาวณิชา  ประกอบทรัพยD) 

     ตำแหน0ง  หัวหนMากลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูMเห็นชอบโครงการ 

        (นางสาวพุทธิมา   จั้นศิลา) 

ตำแหน0ง รองผูMอำนวยการกลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูMอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนD  สันติพิทักษD) 

 ตำแหน0ง  ผูMอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 



11. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  สัมพันธDชุมชน 

ลักษณะโครงการ              √    โครงการต0อเนื่อง        โครงการใหม0 

ผูEรับผิดชอบโครงการ          นางระเบียบ  คงเลิศ 

ความสอดคลEอง             ยุทธศาสตรDที่ 5  ส0งเสริมและประสานความร0วมมือระหว0างโรงเรียนกับภาคีเครือข0ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ  

                                     การศึกษา 

                                  กลยุทธDที ่3   แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

                                     สพฐ.   มาตรฐานที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

                                     สมศ. ตัวบ0งชี้ที่ 13 การใหMความร0วมมือที่ส0งผลต0อชุมชน/สังคม  

               มาตรฐานสากล ขMอที่ 5    ร0วมกันรับผิดชอบต0อสังคมโลก 

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

    การบริหารจัดการโรงเรียนยุคใหม0ตMองมุ0งใหMผูMเรียนไดMเรียนรูMอย0างต0อเนื่องตลอดชีวิต มีความรูM  มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม 

จริยธรรม สามารถทำงานเปWนหมู0คณะ กระบวนการเรียนรูMมีชีวิตชีวา สนุกสนานมีการเล0นกีฬา ดนตรี ไดMทำกิจกรรมตามความตMองการ

และความสนใจอย0างมีความสุข สามารถจัดการความรูMดMวยตนเองไดMตามเจตนารมณDของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ0งผลสัมฤทธิ์อย0างยั่งยืน

ในระยะยาว การพัฒนาการศึกษาจำเปWนตMองร0วมแรงร0วมใจกันผลักดันอย0างต0อเนื่องทั้งองคDกรหลักคือหน0วยงานการศึกษาและความ

ร0วมมือของชุมชน  ความสัมพันธDที่โรงเรียนมีต0อชุมชน และชุมชนมีต0อโรงเรียนเปWนเรื่องจำเปWนในยุคปฏิรูปการศึกษา  การมีตัวแทนของ

ประชาชนเขMามารับรูMและมีส0วนช0วยงานการศึกษาในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษา องคDกรปกครองส0วนทMองถิ่น องคDกรศาสนา และ

เอกชน เขMามามีส0วนร0วมบริหารจัดการสนับสนุนส0งเสริมเติมเต็ม เปWนที่ยอมรับว0าการศึกษาเปWนภารกิจของทุกคนที่จะตMองช0วยกันพัฒนา 

ในขณะเดียวกันการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน การไดMมีส0วนร0วมกับชุมชนในกิจกรรมต0างที่โรงเรียนสามารถนำผูMเรียนไปสู0สังคมแห0งการ

เรียนรูMไดMเปWนภาพของการจัดการเรียนรูMที่สมบูรณD เพราะผูMเรียนไดMเรียนรูMจากประสบการณDจริง ซึ่งการออกสู0ชุมชนเปWนส0วนหนึ่งของการ

เรียนการสอนในสังคมฐานความรูMและอยู0ร0วมกันในสังคมอย0างมีความสุข การดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมความสัมพันธDระหว0าง

โรงเรียนกับชุมชน มีความสัมพันธDต0อเนื่องในดMานการสนับสนุนและดMานการลงมือดำเนินการดMวยกัน โดยมีจุดมุ0งหมายเพื่อคุณภาพของ

นักเรียนเปWนสำคัญ 

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพื่อสรMางความสัมพันธDอันดีระหว0างโรงเรียนกับผูMปกครองและชุมชน 

2.2 เพื่อเป}ดโอกาสใหMโรงเรียนไดMช0วยเหลือชุมชนและสังคม 

2.3 เพื่อขอความอนุเคราะหDชุมชนและสังคมไดMช0วยเหลือโรงเรียน 

          2.4 เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนและเผยแพร0ผลงานสู0สังคม 

3. เปPาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  

     3.1.1 โรงเรียนทับปุดวิทยาเขMาร0วมงานศพ  นักเรียน ครู  บิดามารดา พ0อตาแม0ยาย ภรรยาหรือสามีของบุคลากรใน

โรงเรียน ผูMปกครองนักเรียนและผูMมีอุปการคุณต0อโรงเรียนบุคคลในชุมชนใกลMโรงเรียนรMอยละ 100 

     3.1.2 โรงเรียนทับปุดวิทยามอบกระเชMาเยี่ยมไขMบุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และบิดามารดาของ

บุคลากรในโรงเรียนรMอยละ 100 

3.2 เชิงคุณภาพ    

     3.2.1 โรงเรียนทับปุดวิทยามีความสัมพันธDที่ดีกับชุมชนและชุมชนมีความสัมพันธDที่ดีกับโรงเรียน 

4. สถานที่ดำเนินการ 

 หMองบริหารงานทั่วไป 



5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ตุลาคม 2563  -  กันยายน 2564 

6. การดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูEรับผิดชอบ ปW พ.ศ.2563 ปW พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค .

 

ก .
พ

. 

ม.ี
ค .

 

เม
. ย

. 

พ
. ค

.  

ม .ิ
ย .

 

ก.
ค .

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.ขัน้เตรียมการ 

ประชุมคณะกรรมการเพื่อ กำหนด กิจกรรม

และวางแผนปฏิบัติงาน   
√            

 
นางระเบียบ 

คงเลิศ 

 2. ขั้นดำเนินการ 

     - งานศพ  นักเรียน ครู  บิดามารดา 

พ0อตาแม0ยายภรรยาหรือสามีของบุคลากร

ในโรงเรียนผูMปกครองนักเรียนและผูMมีอุป

การคุณต0อโรงเรียน 

1.หนังสือแจMงบอกบุญคณะคร ู

2.วางพวงหรีดและเปWนเจMาภาพ 1  คืน 

3.ทำบุญในนามโรงเรียนและคณะคร ู

     - งานมอบกระเชMาเยี่ยมไขMบุคลากรใน

โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และ

บิดามารดาของบุคลากรในโรงเรียน 

1. แจMงคณะครูรับทราบ 

2. จัดเตรียมกระเชMาเยี่ยมไขM 

3. มอบกระเชMาเยี่ยมไขM 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3.ขั้นติดตามประเมินผล 

- สังเกต 

- รายงานสรุป    

           √ 

 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป\นตEองใชE  

  โครงการ / กิจกรรมนี้ใชMงบประมาณทั้งสิ้น   46,500  บาท     (สี่หมื่นหกพันหMารMอยบาทถMวน) จำแนกเปWนค0าใชMจ0ายใน

การดำเนินงาน  ดังนี้ 

  1.1 ค0าใชMสอยวัสด ุ  16,500  บาท 

  1.2 ค0าบริจาค (เงินทำบุญ)  30,000  บาท 

หมายเหตุ      ถัวจ0ายทุกรายการ 
 

 

 

 

 

 



8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใชE 

ร0วมงานศพ  นักเรียน  ผูMปกครองนักเรียน ผูMมีอุปการะคุณ

ต0อโรงเรียน บุคคลในชุมชนใกลMโรงเรียนรMอยละ 100 

ภาพการเขMาร0วมกิจกรรม การสังเกต 

มอบกระเชMาเยี่ยมไขMบุคลากรในโรงเรยีน คณะกรรมการ

สถานศึกษา และบิดามารดาของบุคลากรในโรงเรียนรMอย

ละ 100 

ภาพการเขMาร0วมกิจกรรม การสังเกต 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผูMเสนอโครงการ 

            (นางระเบียบ   คงเลิศ) 

                 ตำแหน0ง    คร ู

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูMพิจารณาโครงการ 

       (นางสาวณิชา  ประกอบทรัพยD) 

   ตำแหน0ง  หัวหนMากลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูMเห็นชอบโครงการ 

       (นางสาวพุทธิมา   จั้นศิลา) 

ตำแหน0ง รองผูMอำนวยการกลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูMอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนD  สันติพิทักษD) 

 ตำแหน0ง  ผูMอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานนักการภารโรง 

ลักษณะโครงการ       โครงการต0อเนื่อง        โครงการใหม0 

ผูEรับผิดชอบโครงการ    นายชัชวาล   เกตุเกิดเกลMา 

ความสอดคลEอง       ยุทธศาสตรDที 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหMมีประสิทธิภาพ 

                           กลยุทธDที ่3   แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

                               สพฐ.   มาตรฐานที่ 2.5  จัดสภาพแวดลMอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต0อการจัดการเรียนรูMอย0างมีคุณภาพ 

 สมศ. มาตรฐานที ่11 สถานศึกษามีการจัด สภาพแวดลMอมและการบริการที่ส0งเสริมใหMผูMเรียนพัฒนาเต็ม 

                               ศักยภาพ 

 สมศ. ตัวบ0งชี้ที่ 16  การพัฒนาสุนทรียภาพ  

         มาตรฐานสากล ขMอที ่5   ร0วมกันรับผิดชอบต0อสังคมโลก 

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

การดูและรักษาความสะอาดเรียบรMอยของโรงเรียน  เปWนหนMาที่ของทุกคนในโรงเรียน  ที่จะตMองร0วมแรงร0วมใจกันดูแล  ตั้งแต0 

คณะครู นักการ ตลอดจนนักเรียน  ซึ่งโรงเรียนมีหนMาที่ฝrกอบรม  ใหMนักเรียนเปWนผูMฝrกนิสัยรักษาความสะอาด ความเปWนระเบียบ

เรียบรMอย  รักและหวงแหนสาธารณสมบัติ และมีจิตสาธารณะโรงเรียนจึงมีหนMาที่ในการส0งเสริมจัดการการดูแลรักษาความสะอาดภายใน

โรงเรียนของครู นักการ ตลอดจนนักเรียน  โดยจัดหาวัสดุอุปกรณD ตลอดจนการซ0อมบำรุง  อุปกรณDสำหรับทำความสะอาดและงานดูแล

รักษาสวน ใหMเพียงพอต0อความตMองการในการใชMงานอยู0ตลอดเวลา ใหMการดูแลรักษาความสะอาดมีประสิทธิผล เกิดประสิทธิภาพต0อ

องคDกร  และนำไปสู0กิจกรรม  5 ส 

2. วัตถุประสงคN 

2.1  เพื่อจัดหาวัสดุ – อุปกรณD การดูแลรักษาความสะอาดใหMพอเพียงและซ0อมแซมบำรุงใหMสามารถใชMงานไดMตลอดเวลา 

2.2   เพื่อส0งเสริมนิสัยรักษาความสะอาด การดูแลรักษาสาธารณสมบัติ และมีจิตสาธารณะ 

3. เปPาหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ 

 3.1.1  นักการภารโรง มีความพรMอมและมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของโรงเรียนตาม 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.2 เชิงปริมาณ 

 3.2.1  โรงเรียนมีอุปกรณDทำความสะอาดรMอยละ 100 ตามความตMองการ 

     3.2.2  โรงเรียนไดMรับการพัฒนาดูแลรักษาความสะอาดอยู0ในเกณฑDรMอยละ 80  

4. สถานที่ดำเนินการ 

 หMองบริหารงานทั่วไป 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตุลาคม 2563  -  กันยายน 2564 

 

 

 

 



6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูEรับผิดชอบ ปW พ.ศ.2563 ปW พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

.  

ม.ี
ค.

 

เม
. ย

. 

พ
.ค

. 

ม .ิ
ย.

 

ก .
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.ขั้นเตรียมการ 

ประชุมวางแผนเขียนโครงการนำเสนอ

โครงการ 
√            

 
นายชัชวาล 
เกตุเกิดเกลMา 

2.ขั้นดำเนินการ 

เตรียมการ จัดหาวัสดุ อุปกรณD เบิกจ0าย

ใหMบริการ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3.ขั้นติดตามประเมินผล 

3.1 สรุปและประเมินผล  

           √ 

 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป\นตEองใชE 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใชMงบประมาณทั้งสิ้น    38,000  บาท  ( สามหมื่นแปดพันบาทถMวน )  

ประกอบดMวย  

 1. ค0าจัดซื้อวัสดุอุปกรณDงานนักการภารโรง จำนวนเงิน 38,000   บาท  
หมายเหต ุ ถัวจ0ายทุกรายการ 

 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ผูMใชMบริการมีความพึงพอใจต0อหMองเรียน  

หMองปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง  สะอาดและ

ปลอดภัย  มีสิ่งอำนวยความสะดวก  พอเพียง  

อยู0ในสภาพใชMการไดMดี   สภาพแวดลMอมร0มรื่น  

และมีแหล0งเรียนรูMสำหรับผูMเรียนรMอยละ  80 

 

1. สอบถามความพึงพอใจ  

2. การสังเกต  

3. การนิเทศติดตาม 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2. แบบสังเกต 

3. แบบนิเทศติดตาม 

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผูMเสนอโครงการ 

         (นายชัชวาล   เกตุเกิดเกลMา) 

             ตำแหน0ง     คร ู

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูMพิจารณาโครงการ 

       (นางสาวณิชา  ประกอบทรัพยD) 

   ตำแหน0ง  หัวหนMากลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูMเห็นชอบโครงการ 

       (นางสาวพุทธิมา   จั้นศิลา) 

ตำแหน0ง รองผูMอำนวยการกลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูMอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนD  สันติพิทักษD) 

 ตำแหน0ง  ผูMอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 



13. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  พัฒนาสภาพแวดลMอมและบริการในโรงเรียน    

ลักษณะโครงการ              √   โครงการต0อเนื่อง    โครงการใหม0 

ผูEรับผิดชอบโครงการ          นายธรรมรัฐ ไพพงศD 

ความสอดคลEอง             ยุทธศาสตรDที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหMมีประสิทธิภาพ 

                                 กลยุทธDที ่4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหMมีประสิทธิภาพ  

                     สพฐ.   มาตรฐานที่ 2  ขMอ  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

                                      2.4 จัดสภาพแวดลMอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต0อการจัดการเรียนรูMอย0างมีคุณภาพ   

                                     สมศ. ตัวบ0งชี้ที่ 16   การพัฒนาสุนทรียภาพ  

               มาตรฐานสากล ขMอที่ 5   ร0วมกันรับผิดชอบต0อสังคมโลก 

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

 สภาพแวดลMอมในโรงเรียนมีความจำเปWนอย0างยิ่งที่ตMองมีการส0งเสริมและพัฒนาใหMมีความสวยงามอยู0ตลอดเวลา  เนื่องดMวยการ

ส0งเสริมสภาพแวดลMอมในโรงเรยีนที่สวยงามส0งผลทำใหMโรงเรียนน0าอยู0  สะอาด  มีคุณค0าทางดMานจิตใจต0อบุคลากรในโรงเรียนและ

บุคลากรภายนอกที่เขMามาเยี่ยมเยือนโรงเรียน  ดังนั้นทางงานสิ่งแวดลMอมโรงเรียนทับปุดวิทยาจึงไดMจัดทำโครงการส0งเสริมและพัฒนา

สิ่งแวดลMอมในโรงเรียนทับปุดวิทยาขึ้น  เพื่อช0วยส0งเสริมสิ่งแวดลMอมในโรงเรียนทับปุดวิทยาไดMดีขึ้นต0อไป 

2. วัตถุประสงคN 

        2.1 โรงเรียนทับปุดวิทยาไดMรับการส0งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดลMอมในโรงเรียน 

        2.2 บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมีความพึงพอใจในพื้นที่บริเวณโรงเรียนที่ไดMรับการส0งเสริมและพัฒนา 

3. เปPาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1  พื้นที่บริเวณหนMาโรงเรียนติดถนนใหญ0 

3.1.2  พื้นที่บริเวณสิ่งแวดลMอมในโรงเรียนอาคาร 1 

3.1.3  พื้นที่บริเวณสิ่งแวดลMอมในโรงเรียนอาคาร 2 

3.1.4  พื้นที่บริเวณสิ่งแวดลMอมในโรงเรียนอาคาร 3 

3.1.5 พื้นที่บริเวณสิ่งแวดลMอมในโรงเรียนอาคาร 4 

3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 พื้นที่บริเวณสิ่งแวดลMอมในโรงเรียนทับปุดวิทยาไดMรับการส0งเสริมและพัฒนารMอยละ 80 

3.2.2  ความพึงพอใจของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนทับปุดวิทยาที่มีต0อพื้นที่บริเวณสิ่งแวดลMอมในโรงเรียนทับปุด

วิทยาที่ไดMรับการส0งเสริมและพัฒนาอยู0ในระดับดีขึ้นไป 

4. สถานทีด่ำเนินการ 

 หMองบริหารงานทั่วไป 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ตุลาคม 2563  -  กันยายน 2564 
 

 

 

 



6. การดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูEรับผิดชอบ ปW พ.ศ.2563 ปW พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค .

 

ก.
พ

. 

ม.ี
ค .

 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

ม .ิ
ย.

 

ก .
ค .

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.ขั้นเตรียมการ 

ประชุมวางแผนเพื่อดำเนินโครงการ 

√ √ 
          

นายธรรมรัตนD  
 ไพพงศD 

2. ขั้นดำเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 จัดแท0นเพื่อประดับรูปใน 

หลวงและพระราชินี                

กิจกรรมที่ 2 พื้นที่จอดรถและหMามจอด 

(ดำเนินการต0อจากภาคเรียนที่แลMว)และ

จัดเตรียมสีในการทาทับสิ่งสกปรก ตาม

ฝาผนัง 

กิจกรรมที่ 3 ลดพื้นที่ที่เปWนมุมอับ ลับตา 

กิจกรรมที่ 4 จัดการ สะสาง ชิ้นส0วนโต~ะ

เกMาอี้ที่หมดสภาพการใชMงาน รวมถึงอื่นๆ              

กิจกรรมที่ 5 ส0งเสริมและพัฒนา

สิ่งแวดลMอมในโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

3.ขั้นติดตามประเมินผล 

- สรุป  และแระเมินผล 

           √ 

 

7. งบประมาณ    จำนวน   7,000 บาท    จำแนกเปWนค0าใชMจ0ายในการดำเนินงาน  ดังนี ้

       โครงการ / กิจกรรมนี้ใชMงบประมาณทั้งสิ้น   7,000 บาท     (เจ็ดพันบาทถMวน) จำแนกเปWนค0าใชMจ0ายในการ

ดำเนินงาน  ดังนี้ 

1. ค0าตอบแทน  7,000 บาท 

หมายเหต ุ ถัวจ0ายทุกรายการ 
 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใชE 

1. พื้นที่บริเวณสิ่งแวดลMอมใน

โรงเรียนทับปุดวิทยาไดMรับการ

ส0งเสริมและพัฒนา 

2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนทับ

ปุดวิทยาที่มีต0อพื้นที่สิ่งแวดลMอมใน

โรงเรียนทับปุดวิทยาที่ไดMรับการ

ส0งเสริมและพัฒนารMอยละ 80  ของ 

 

1.ปริมาณพื้นที่สิงแวดลMอมในโรงเรียน 

 

 

2. วัดความพึงพอใจ 

1. แบบสังเกต 

 

 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 



 

ลงชื่อ ................................................ ผูMเสนอโครงการ 

         (นายธรรมรัตนD  ไพพงศD) 

              ตำแหน0ง    คร ู

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูMพิจารณาโครงการ 

       (นางสาวณิชา  ประกอบทรัพยD) 

   ตำแหน0ง  หัวหนMากลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูMเห็นชอบโครงการ 

       (นางสาวพุทธิมา   จั้นศิลา) 

ตำแหน0ง รองผูMอำนวยการกลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูMอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนD  สันติพิทักษD) 

 ตำแหน0ง  ผูMอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

  



14. ชื่อโครงการ/กิจกรรม   ส0งเสริมกิจกรรมนาฏศิลป�สู0ชุมชน 

ลักษณะโครงการ       โครงการต0อเนื่อง        โครงการใหม0 

ผูEรับผิดชอบโครงการ    นางสาวศิริงาม  แซ0จิ้ว 

ความสอดคลEอง       ยุทธศาสตรDที่ 1  พัฒนาผูMเรียนใหMมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                           กลยุทธDที ่1 แผนพัฒนาคุณภาพผูMเรียน  

             สพฐ.   มาตรฐานที่ 3.1 จัดการเรียนรูMผ0านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกตDใชMในชีวิต  

                              จริงไดM 

                              สมศ. ตัวบ0งชี้ที่ 15 การส0งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม  

        มาตรฐานสากล ขMอที ่4   นักเรียนมีทักษะและความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาคMนควMา  และมีศักยภาพ  

                              ทักษะ และความสามารถในการผลิตผลงานต0าง ๆ อย0างมีคุณภาพ เทียบไดMไม0ต่ำกว0านักเรียนของประเทศที่ม ี

                              คุณภาพการศึกษาสูง 

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

         โรงเรียนทับปุดวิทยา  พัฒนาคุณภาพของผูMเรียนใหMเปWนคนดี  มีปqญญา  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีขีดความสามารถ โดยเฉพาะอย0างยิ่ง  

การเพิ่มศักยภาพของผูMเรียน (ดMานนาฎศิลป�)ใหMสูงขึ้น  สามารถดำรงชีวิตอย0างมีความสุขไดMบนพื้นฐานของความเปWนไทยและสากล รักษD

และหวงแหนในมรดกวัฒนธรรม และภูมิปqญญาทMองถิ่น  ภูมิปqญญาไทยและสากล โรงเรียนทับปุดวิทยาไดMเขMาร0วมกิจกรรมของชุมชน 

หน0วยงาน องคDกรทั้งภาครัฐและเอกชน มาประยุกตDใชMในการพัฒนาผูMเรียน ใหMสามารถดำรงชีวิตกMาวหนMาไปอย0างสมดุล มั่นคงพรMอมๆ 

กับวิถีการปฏิบัติอย0างยั่งยืน มุ0งส0งเสริมการเรียนรูM และปลูกฝqง เสริมสรMางใหMผูMเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคDในการดำเนินชีวิต เพื่อใหM

ผูMเรียนเกิดความเขMาใจที่ถูกตMองและสามารถนำไปใชMในชีวิตประจำวันไดMเปWนอย0างด ี

2. วัตถุประสงคN 

2.1 เพื่อใหMโรงเรียนมีส0วนร0วมกับชุมชน หน0วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

2.2 จัดกิจกรรมที่หลากหลาย ตามความสนใจของผูMเรียน 

          2.3 เพื่อใหMนักเรียนไดMรับการส0งเสริม สนับสนุนกจิกรรมนาฏศิลป�ตามความสามารถเต็มศักยภาพ           

3. เปPาหมาย 

          3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยามีส0วนร0วมกับชุมชนฯ ดMานการแสดงนาฏศิลป� 

3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทับปุดวิทยา 

3.2 เชิงคุณภาพ  

                     3.2.1 นักเรียนเห็นคุณค0าในตนเอง มีความมั่นใจ กลMาแสดงออกอย0างเหมาะสม  

                     3.2.2 นักเรียนมีความพอใจต0อการเขMาร0วมกิจกรรมและอนุรักษDความเปWนไทย รMอยละ 80 

4. สถานที่ดำเนินการ 

 หMองบริหารงานทั่วไป 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตุลาคม 2563  -  กันยายน 2564 
  



6.การดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูEรับผิดชอบ ปW พ.ศ.2563 ปW พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก .
พ

.  

ม.ี
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
. ค

.  

ม.ิ
ย.

 

ก.
ค .

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.ขั้นเตรียมการ 

ประชุมวางแผนเพื่อดำเนินโครงการ 

√ √ 
          

 
นางสาวศิริงาม แซ0จิ้ว 

2. ขั้นดำเนินการ 

จัดซื้อจัดหา/จัดทำ 

 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3.ขั้นติดตามประเมินผล 

สรุป  และแระเมินผล 

           √ 

 

7. งบประมาณ    จำนวน   8,000 บาท    จำแนกเปWนค0าใชMจ0ายในการดำเนินงาน  ดังนี ้

      โครงการ / กิจกรรมนี้ใชMงบประมาณทั้งสิ้น   8,000 บาท  (แปดพันบาทถMวน) จำแนกเปWนค0าใชMจ0ายในการดำเนินงาน  

ดังนี้ 

  1.1 ค0าใชMสอยวัสดุ  8,000 บาท 

หมายเหต ุ ถัวจ0ายทุกรายการ 
 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใชE 

1. นักเรียนมีส0วนร0วมกับชุมชนในการแสดง

นาฏศิลป� 

2. มีความพึงพอใจต0อการเขMาร0วมกิจกรรม

ของชุมชน 

- สังเกตการณDมีส0วนร0วมกิจกรรม 

- สอบถามความพึงพอใจ 

 

- สังเกตการเขMาร0วมกิจกรรม 

- รางวัล เกียรติบัตรและรูปภาพ 

 

 

 

ลงชื่อ .................. ............................... ผูMเสนอโครงการ 

         (นางสาวศิริงาม  แซ0จิ้ว) 

              ตำแหน0ง    คร ู

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูMพิจารณาโครงการ 

       (นางสาวณิชา  ประกอบทรัพยD) 

   ตำแหน0ง  หัวหนMากลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูMเห็นชอบโครงการ 

       (นางสาวพุทธิมา   จั้นศิลา) 

ตำแหน0ง รองผูMอำนวยการกลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูMอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนD  สันติพิทักษD) 

 ตำแหน0ง  ผูMอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 

 



15. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  โครงการเตรียมความพรMอมก0อนเป}ดภาคเรียนเพื่อเฝsาระวังการแพร0ระบาดของโรค COVID-19  

ลักษณะโครงการ            √   โครงการต0อเนื่อง        โครงการใหม0 

ผูEรับผิดชอบโครงการ        นางสาวณิชา  การประกอบ 

ความสอดคลEอง           ยุทธศาสตรDที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหMมีประสิทธิภาพ 

                               กลยุทธDที ่1 แผนพัฒนาคุณภาพผูMเรียน  

               สพฐ.  มาตรฐานที ่1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคDของผูMเรียน ขMอที่ 4 สุขภาวะทางร0างกายจิตใจและสังคม 

                                  สมศ. ตัวบ0งชี้ที่ 4   ผูMเรียนมีทักษะชีวิต  

            มาตรฐานสากล ขMอที ่5  ร0วมกันรับผิดชอบต0อสังคมโลก 

 

หลักการและเหตุผล 

ดMวยสถานการณDของโรค COVID-19 ที่ส0งผลกระทบอย0างมหาศาลต0อผูMคนและเศรษฐกิจทั่วโลกอยู0ในขณะนี้ รัฐบาลไดMออก

นโยบายและมาตรการต0างๆ เพื่อช0วยเหลือ บรรเทาความเดือดรMอนใหMกับผูMปuวย บุคลากรทางการแพทยD และประชาชนที่ไดMรับผลกระทบ

ทางตรง ทั้งนี้ ยา ผลิตภัณฑDทางการแพทยDหรืออุปกรณDที่เกี่ยวขMอง นับว0ามีความสำคัญต0อการรักษาและปsองกันโรคเปWนอย0างยิ่ง  

สถานศึกษาก็เปsนส0วนหนึ่งที่มีความเสี่ยงต0อการติดเชื้อสูง  ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขไดMมีมาตรการการปsองกันการแพร0ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (ศบค.) เพื่อคุMมครองสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน  โดยมีมาตรการ 6 มิติ  ดังนี้ 

1.มิติดMานความปลอดภัยจากการลดการแพร0เชื้อโรค มีมาตรการคัดกรองวัดไขMและอาการเสี่ยงก0อนเขMาสถานศึกษา สวม

หนMากากผMาหรือหนMากากอนามัยตลอดเวลา จัดจุดลMางมือหรือเจลแอลกอฮอลDอย0างเพียงพอ จัดระยะห0างระหว0างบุคคลอย0างนMอย 1-2 

เมตร ทำความสะอาดหMองเรียน/พื้นผิวสัมผัสร0วม เป}ดหนMาต0างประตู ระบายอากาศ ไม0จัดกิจกรรมรวมกลุ0มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา 

ลดเวลาทำกิจกรรม 

2.มิติดMานการเรียนรูM จัดหาสื่อใหMความรูMการปsองกันโรคโควิด 19 เตรียมพรMอมการเรียนรูMตามวัยและพัฒนาการ สรMางความ

เขMมแข็งระบบการดูแลช0วยเหลือนักเรียน การจัดการความเครียด รับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

3.มิติดMานการครอบคลุมถึงเด็กดMอยโอกาส เด็กพิเศษ เด็กในพื้นที่ห0างไกล จัดหาอุปกรณDลMางมือและหนMากากผMาใหMเพียงพอ ปรับรูปแบบ

การเรียนการสอน รวมทั้งใหMไดMรับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอย0างทั่วถึง มีมาตรการดูแลนักเรียนที่มีความบกพร0องดMานพัฒนาการการ

เรียนรูM 

4.มิติดMานสวัสดิภาพและการคุMมครอง เตรียมแผนรองรับการเรียนสำหรับนักเรียนปuวย กักตัว หรือกรณีป}ดสถานศึกษา แนว

ปฏิบัติการสื่อสารเพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม การจัดการความเครียดของครู ตรวจสอบประวัติเสี่ยงบุคลากร/นักเรียน 

5. มิติดMานนโยบาย ชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งคณะทำงานรับผิดชอบ และกำหนดบทบาทหนMาที่ชัดเจน มี

แผนงานโครงการรองรับ สรMางความรูMความเขMาใจแก0ครู บุคลากร ผูMปกครอง และนักเรียนใหMมีทักษะการปsองกันโรค สถานศึกษาประเมิน

ตนเองเตรียมความพรMอมก0อนเป}ดภาคเรียนผ0านระบบออนไลนDของกระทรวงศึกษาธิการ/ Thai STOP COVID กรมอนามัย เสริมสรMาง

วัคซีนชุมชนในสถานศึกษา 

6. มิติดMานการบริหารการเงิน พิจารณาการใชMงบประมาณของสถานศึกษาในการปsองกันการระบาดของโรคโควิด 19 ตาม

ความจำเปWนและเหมาะสม จัดหาวัสดุอุปกรณDปsองกันโรค 

จากเหตุผลดังกล0าว  โรงเรียนจึงตMองเตรียมความพรMอมใหMครบทุกมิติ  เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา  และ

ปsองกันไม0ใหMมีการแพร0ระบาดของโรคเกิดขึ้นในสังคม 

วัตถุประสงคN 

1เพื่อใหMบริการสนับสนุน ส0งเสริม และพัฒนาใหMการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปWนไปดMวยความเรียบรMอย มีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

2.เพื่อจัดซื้อ  จัดจMาง  อุปกรณDในการปsองกัน  โรค COVID-19 



            3.เพื่อจัดสถานที่และสภาพแวดลMอมใหMเหมาะสมต0อการเรียนรูMตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

เปPาหมาย 

3. เชิงปริมาณ  

3.1  พัฒนางานการบริหารงานของกลุ0มงานบริหารทั่วไปใหMมีประสิทธิภาพรMอยละ  80  ขึ้นไป 

3.2  จัดซื้อ จัดจMาง  อุปกรณDในการปsองกัน  โรค COVID-19  ใหMเพียงพอต0อการใชMงานใน   

สถานศึกษา 

3.3  สถานศึกษามีความปลอดภัย  เปWนไปตามมาตรการปsองกันการแพร0ระบาดของ  โรค COVID-19  ของกรมควบคุมดรค  

กระทรวงสาธารณสุข  100  เปอรDเซ็นตD 

4. เชิงคุณภาพ  

4.1  มีการบริหารจัดการของกลุ0มงานบริหารทั่วไป มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูMเกี่ยวขMอง 

       พึงพอใจ 

4.2  จัดซื้อ  จัดจMาง  อุปกรณDที่เหมาะสม  มีคุณภาพ  ประหยัด ในการปsองกัน  โรค COVID-19 

4.3  สถานศึกษามีความปลอดภัย  ไดMรับการยอมรับจากผูMปกครองและผูMมาติดต0อ  

 

การดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูEรับผิดชอบ ปW พ.ศ.2563 ปW พ.ศ. 2564 
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1.ขั้นเตรียมการ 

ประชุมวางแผนเพื่อดำเนินโครงการ 

√ √ 
          

 
นางสาวญิชา การ

ประกอบ 2. ขั้นดำเนินการ 

-  ครูใหMความรูMเรื่องโรคโควิด 

- จัดเตรียมอุปกรณDเพื่อปsองกันโควิด19 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3.ขั้นติดตามประเมินผล 

- สรุป  และแระเมินผล 

           √ 

 

7. งบประมาณ    จำนวน   40,000 บาท    จำแนกเปWนค0าใชMจ0ายในการดำเนินงาน  ดังนี ้

  โครงการ / กิจกรรมนี้ใชMงบประมาณทั้งสิ้น  40,000 บาท  (สี่หมื่นบาทถMวน) จำแนกเปWนค0าใชMจ0ายในการดำเนินงาน  

ดังนี้ 

  1.1 ค0าใชMสอยวัสด ุ   40,000  บาท 

หมายเหต ุ  ถัวจ0ายทุกรายการ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใชE 

1. มีการบริหารจัดการเตรียมความพรMอมดMาน

สถานที่  ดMานความปลอดภัยที่เหมาะสม 

ผูMเกี่ยวขMองพึงพอใจ  รMอยละ  80  ขึ้นไป 

1. การสังเกต 

2. สอบถาม 

1. แบบสอบถาม 

 



  

 

ลงชื่อ ................................................. ผูMเสนอโครงการ 

         (นางสาวณิชา การประกอบ) 

              ตำแหน0ง    คร ู

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูMพิจารณาโครงการ 

       (นางสาวณิชา  ประกอบทรัพยD) 

     ตำแหน0ง  หัวหนMากลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

ลงชื่อ .......................................ผูMเห็นชอบโครงการ 

       (นางสาวพุทธิมา   จั้นศิลา) 

ตำแหน0ง รองผูMอำนวยการกลุ0มบริหารงานทั่วไป 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูMอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนD  สันติพิทักษD) 

 ตำแหน0ง  ผูMอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

  



16.โครงการ  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปc 2564 

สนองมาตรฐานระดับ สพฐ. มาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สนองมาตรฐานระดับ สพฐ. มาตรฐานที่ 2.1 จัดสภาพแวดลMอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต0อการจัดการเรียนรูM 

สนองยุทธศาสตรNโรงเรียนขEอที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหMมีประสิทธิภาพ 

สอดคลEองกลยุทธNขEอที่ 7 พัฒนา ปรับปรุง ซ0อมแซม อาคารสถานที่และสิ่งแวดลMอม 

สอดคลEองกับเปPาหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล ขEอที่ 5 ร0วมกันรับผิดชอบต0อสังคมโลก 

หนcวยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนทับปุดวิทยา 

ผูEรับผิดชอบโครงกา           นายอนิรุทธิ์ ลิพอนพล 

ลักษณะโครงการ               โครงการใหม0 

ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปcการศึกษา  2563 - 2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ปqจจุบันปqญหาดMานสิ่งแวดลMอมเปWนเรื่องสำคัญที่ทุกองคDกรตMองตระหนักถึงความสำคัญในการแกMปqญหาเปWนอย0างมาก 

เนื่องจากเปWนการก0อใหMความเสียหายต0อโลก ส0วนหนึ่งมาจาก ขยะ ซึ่งเปWนปqญหาพื้นฐานดMานสิ่งแวดลMอมของชุมชนและโรงเรียน

ก0อใหMเกิดผลกระทบต0อสิ่งแวดลMอมโดยตรงต0อชุมชนและโรงเรียน อาทิเช0น เปWนแหล0งเพาะพันธุDของพาหะนำโรค เช0น แมลงวัน 

แมลงสาบ ยุง ฯลฯเปWนแหล0งแพร0กระจายเชื้อโรคมีกลิ่นเหม็นก0อใหMเกิดความรำคาญทำลายสุนทรียภาพดMานสิ่งแวดลMอมเกิดสภาพไม0น0าดู

สกปรกน0ารังเกียจขยะทำใหMน้ำเสียที่มีความสกปรกสูงมากเกิดกลิ่นรบกวนเปWนแหล0งสะสมเชื้อโรคส0งผลกระทบต0อสุขภาพอนามัยของ

ประชาชน สรMางความเสียหายต0อทัศนียภาพ เปWนตMน  

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข ใหMความหมายว0า ขยะมูลฝอย คือ เศษกระดาษเศษผMาเศษอาหารเศษสินคMาถุงพลาสติก

ภาชนะใส0อาหารมูลสัตวDเถMาหรือซากสัตวDรวมถึงสิ่งอื่นสิ่งใดที่เก็บกวาดจากถนนตลาดที่เลี้ยงสัตวDหรือที่อื่น ๆ 

 องคDการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ไดMใหMความหมายแก0 ขยะมูลฝอย ไวMว0าคือ สิ่งของจากบMานเรือน

ที่ประชาชนไม0ตMองการแลMวมีผูMนำไปใชMประโยชนDจนสุดทMายไม0มีผูMนำไปใชMประโยชนDไดMแลMวและถูกทิ้งใหMกับองคDกรปกครองส0วนทMองถิ่นไป

กำจัดจัดเก็บและขนส0งนั่นหมายความว0าสิ่งของที่เราทิ้งจากที่บMานถMายังมีคนนำไปใชMประโยชนDต0อไดMสิ่งนั้นก็จะยังไม0ใช0ขยะจาก

ความหมายดังกล0าวไดMรับการตอกย้ำดMวยแนวคิดที่เห็นคุณค0าจากขยะดังเช0น“พอเพียง = enough” “ขยะคือทรัพยากร” การใชM

ทรัพยากรอย0างพอดีเห็นคุณค0าบวกกับการใชMภูมิปqญญาชาวบMานกับวัสดุเหลือใชMที่มีรอบบMานเปWนแนวทางหนึ่งในการแกMปqญหาขยะ 

 นอกจากนี้ตามนโยบายของนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ

จัดการขยะมูลฝอย เพื่อเปWนการสรMางจิตสำนึก และรณรงคDการคัดแยกขยะประเภทขยะมูลฝอยที่ตMนทางใหMแก0นักเรียนและเยาวชนใน

โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห0งในสังกัดและจากที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จึงขอความร0วมมือจากทางโรงเรียน

ทุกโรงเรียนใหMจัดกิจกรรมรณรงคDการคัดแยกขยะมูลฝอยในสถานศึกษาดMวยโรงเรียนทับปุดวิทยา ไดMจัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

(Zero Waste School) ปc 2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคD เพื่อส0งเสริม สนับสนุนการสรMางเครือข0ายสถานศึกษา ที่ดำเนินกิจกรรม  ลด คัดแยก

และนำกลับขยะมาใชMประโยชนD การรวบรวมขยะเพื่อส0งไปกำจัดอย0างถูกตMอง ปลูกฝqงจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใชM

ประโยชนDใหม0ในสถานศึกษา สรMางระบบการเรียนรูMผ0านกิจกรรมต0างๆ และส0งเสริมการมีส0วนร0วมของผูMเรียนในการจัดการขยะภายใน

สถานศึกษา ปลูกฝqงลักษณะนิสัยรับผิดชอบต0อสิ่งแวดลMอมแก0ผูMเรียน เพื่อมุ0งสู0โรงเรียนปลอดขยะอย0างแทMจริง  

 

2. วัตถุประสงคN 

 2.1 ส0งเสริม สนับสนุนการสรMางเครือข0ายสถานศึกษาที่ดำเนินกิจกรรม การลด การคัดแยก นำกลับขยะมาใชM

ประโยชนDและการรวบรวมขยะเพื่อส0งไปกำจัดอย0างถูกตMอง 



 2.2 สรMางระบบการเรียนรูMผ0านกิจกรรมต0าง ๆ และส0งเสริมการมีส0วนร0วมของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

นักการภารโรง ลูกจMางและแม0คMาในการจัดการขยะมูลฝอยภายในสถานศึกษา และปลูกฝqงความตระหนักในการรับผิดชอบต0อการจัดการ

ขยะมูลฝอยในโรงเรียน 

 

3. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

 ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

4. หนcวยงานดำเนินโครงการ 

 โรงเรียนทับปุดวิทยา 

5. เปPาหมายการดำเนินโครงการ 

 5.1 เชิงปริมาณ 

  5.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 56 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปcที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปcที่ 6 

จำนวน 798 คน นักการภารโรงและลูกจMาง จำนวน 8 และแม0คMา จำนวน 10 คน เขMาร0วมกิจกรรมตามโครงการ ฯ 

  5.1.2 มีกิจกรรมส0งเสริมความรูMความเขMาใจและวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย 

   5.1.2.1 จัดใหMมีวิทยากรใหMความความรูMความเขMาใจและวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

   5.1.2.2 ประชาสัมพันธDความรูMความเขMาใจและวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยสัปดาหDละ 1 ครั้ง 

   5.1.2.3 จัดนิทรรศการส0งเสริมความรูMความเขMาใจและวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

   5.1.2.4 จัดหลักสูตรบูรณาการความเขMาใจและวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย 8 กลุ0มสาระการเรียนรูM 

   5.1.2.5 จัดฐานการเรียนรูMความเขMาใจและวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย 4 ฐานการเรียนรูM 

   5.1.2.6 จัดแหล0งเรียนรูMโดยใชMเว็บไซนDโรงเรียนทับปุดวิทยา 1 เว็บเพจ 

   5.1.2.7 จัดศูนยDเรียนรูMการจัดการขยะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 ศูนยD 

   5.1.2.8 จัดศึกษาดูงานความรูMความเขMาใจและวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย   ปcการศึกษาละ 1 ครั้ง  

  5.1.3 มีกิจกรรมการมีส0วนร0วมในการจัดการขยะมูลฝอย 

   5.1.3.1 จัดเขตพื้นที่รับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอย 30 เขตพื้นที ่

   5.1.3.2 จัดบอรDดความรูMโดยใชMวัสดุเหลือใชMจำนวน 30 หMองเรียน 

   5.1.3.3 จัดใหMงดการใชMแกMวพลาสติกและกล0องโฟมรMอยละ 100 

   5.1.3.4 ลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในโรงเรียนรMอยละ 70 

   5.1.3.5 จัดใหMเปWนโครงการต0อเนื่องของสภานักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา           1 โครงการ 

   5.1.3.6 มีเครือข0ายกับชุมชนไดMแก0 อบต. โรงเรียนใกลMเคียงหรือหน0วยงานอื่น ๆ อย0างนMอย 1 หน0วยงาน 

   5.1.3.7 มีกิจกรรมประกวดภาพถ0ายประกวดคำขวัญและภาพวาดโรงเรียน ปลอดขยะภาคเรียนละ1 ครั้ง 

   5.1.3.8 จัดมอบรางวัลบุคลากรดีเด0นในดMานส0วนร0วมในการจัดการขยะมูลฝอยจำนวน 21 รางวัล 

   5.1.3.9 จัดจุดคัดแยกขยะมูลฝอยในโรงเรียน 5 จุด 

 5.2 เชิงคุณภาพ 

  5.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักการภารโรง ลูกจMางและแม0คMา รMอยละ 90 มีความรูMความเขMาใจ

และวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย 

  5.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักการภารโรง ลูกจMางและแม0คMา รMอยละ 90 มีความตระหนักใน

การจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน 

  



6. แนวทางการดำเนินการ 

 6.1  ขั้นตอนการดำเนินการ 

 6.1.1   เสนอโครงการและขออนุมัต ิ

 6.1.2   แต0งตั้งคณะกรรมการทำงาน 

 6.1.3   ประชุมวางแผนดำเนินการ กำหนดกิจกรรมและมอบหมายหนMาที่รับผิดชอบ 

 6.1.4   ประชาสัมพันธDกิจกรรมของโครงการ ฯ 

 6.1.5   ดำเนินกิจกรรมส0งเสริมความรูMความเขMาใจและวินัยในการจัดการขยะมูล 

 6.1.6   ดำเนินกิจกรรมการมีส0วนร0วมในการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนที่กำหนด  มีกิจกรรมดังนี้ 

  1)  กิจกรรมการใหMความรูMความเขMาใจในเรื่องขยะ โดยจัดทำปsายนิเทศ แผ0นพับเผยแพร0ความรูM และฐาน

การเรียนรูMขยะบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหMความรูMแก0ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปcที ่

1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปcที่ 6 นักการภารโรงและแม0คMาโรงอาหาร และเดินรณรงคDใหMความรูMแก0ผูMปกครอง ชุมชน 

 2)  กิจกรรมเสียงตามสายใหMความรูMแก0 ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปcที่ 1 ถึงชั้น

มัธยมศึกษาปcที่ 6 นักการภารโรง และแม0คMาโรงอาหารตลอดจนผูMปกครองและชุมชน 

 3)  กิจกรรมแยกขยะจากหMองเรียน ไดMแก0 ขยะกระดาษ ขยะพลาสติก ขยะทั่วไป 

ขยะอันตราย 

 4)  กิจกรรมการลด การใชMซ้ำและคัดแยกนำกลับมาใชMประโยชนD (3Rs) 

 5)  กิจกรรมลดขยะอินทรียDลดปริมาณขยะในโรงเรียนและลดการใชMที่ฟุuมเฟ¡อย 

  - กิจกรรมกินอาหารใหMหมดไม0เหลือเศษอาหาร 

   - ป}ดไฟทุกครั้งที่ไม0ใชMงานและเป}ดเฉพาะจุดที่ใชM 

   - ป}ดคอมพิวเตอรDและเครื่องปรับอากาศเมื่อไม0ใชMงาน 

             - กินอาหารใหMหมดจาน 

                         - ลดการใชMกล0องโฟม 

                         - หลีกเลี่ยงบรรจุภัณฑDประเภทใชMครั้งเดียว 

                         - ใชMถุงผMา 

   - กิจกรรมขวดน้ำเติมไดM 

   6) กิจกรรมการใชMซ้ำ ไดMแก0 การใชMแกMวน้ำส0วนตัว การใชMจานใส0อาหารแทนถุงพลาสติกและโฟม การใชM

กระดาษสองหนMา 

   7) กิจกรรมนำขยะกลับมาใชMใหม0 ไดMแก0 ผลิตปุ¢ยชีวภาพ ประดิษฐDสิ่งประดิษฐDจากเศษวัสดุ/ประกวด 

โครงงานขยะ 

 8)  กิจกรรมธนาคารขยะ/ฐานการเรียนรูMขยะบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดMแก0 การคัดแยกขยะ รับ

ซื้อขายขยะจากหMองเรียน 

 9)  กิจกรรมคัดแยกขยะ ไดMแก0 ขยะเปcยก ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไปและขยะอันตราย 

 10)  กิจกรรมดูแลเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดูแลพื้นที่ก0อนเขMาแถวเชMาหรือหลังเลิกเรียน ตามผังดูแลรับผิดชอบ

บริเวณทั่วไป ประกวดแข0งขันการดูแลบริเวณทั่วไป 

 11) และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวขMอง 

   6.1.7  ติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

   6.1.8  สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

7. งบประมาณ 

 7.1 ค0าอุปกรณDและปรับปรุงสถานที่รองรับขยะ ทำปsายรณรงคD แหล0งเรียนรูM และรางวัล 



 

ลำดับที ่ รายการ จำนวน งบประมาณ 

1 ปsายความรูMในการจัดการขยะมูลฝอย 1 รายการ 20,000 

2 เครื่องปq£นกระดาษ 1 เครื่อง 3,500 

3 ถัง 200 ลิตร 5 ถัง 2,750 

4 EM 2 ถัง 20 ลิตร 1,000 

5 โรงเรือนปุ¢ยหมักพรMอมอุปกรณD 1 โรงเรือน 25,000 

6 โรงเรือนกำจัดขยะอินทรียD 1 โรงเรือน 28,000 

7 บรรจุภัณฑDน้ำสMมยางชีวภาพ 50 ขวด 500 

8 ไมMกวาดกMานมะพรMาว 150 อัน 3,000 

9 อุปกรณDเกษตร 1 ชุด 2,000 

10 ตะแกรงคัดแยกขวดพลาสติก 1 ชุด 5,000 

11 ตะกรMาใส0ขยะ 30 ชุด 4,500 

12 เกียรติบัตร รางวัลและอุปกรณDอื่น ๆ 1 รายการ 10,000 

รวมเป\นเงิน  105,250 

 

รวมเป\นเงิน    105,250 บาท 

 

7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการ

ประเมิน 
เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 

7.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 56 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปcที่ 1 ถึงชั้น

มัธยมศึกษาปcที่ 6 จำนวน 798 คน นักการภารโรงและลูกจMาง จำนวน 8 และแม0คMาโรงอาหาร 

จำนวน 10 คน เขMาร0วมกิจกรรมตามโครงการ ฯ 

7.2 มีกิจกรรมส0งเสริมความรูMความเขMาใจและวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย 

7.3 มีกิจกรรมการมีส0วนร0วมในการจัดการขยะมูลฝอย 

เชิงคุณภาพ 

7.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักการภารโรง ลูกจMางและแม0คMารMอยละ 90 มี

ความรูMความเขMาใจและวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย 

7.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักการภารโรง ลูกจMางและแม0คMา รMอยละ 90 มี

ความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน 

 

- สังเกต 

- ตรวจสอบ 

- การติดตาม 

 

- แบบสังเกต 

- ภาพถ0าย 

- แบบบันทึก 

- แบบรายงาน

โครงการ ฯ 

 

8. ผลที่คาดวcาจะไดEรับ 

 8.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักการภารโรง ลูกจMางและแม0คMาไดMรับการส0งเสริม สนับสนุนการสรMาง

เครือข0ายสถานศึกษาที่ดำเนินกิจกรรม การลด การคัดแยก นำกลับขยะมาใชMประโยชนDและการรวบรวมขยะเพื่อส0งไปกำจัดอย0างถูกตMอง 

 8.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักการภารโรง ลูกจMางและแม0คMามีส0วนร0วมในการจัดการขยะมูลฝอยภายใน

สถานศึกษา และตระหนักในการรับผิดชอบต0อการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน 



 

 

 

        ลงชื่อ........................................ผูMเสนอโครงการ 

                                                                (นายอนิรุทธิ์ ลิพอนพล) 

ตำแหน0ง ครูชำนาญการพิเศษ 

 

 

          ลงชื่อ........................................ผูMเห็นชอบโครงการ 

                                                             (นางสาวพุทธิมา จั้นศิลา) 

   ตำแหน0ง รองผูMอำนวยการกลุ0มงานอำนวยการ 

 

 

      ลงชื่อ........................................ผูMอนุมัติโครงการ 

                       (นายดลยวัฒนD สันติพิทักษD) 

                     ผูMอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 


