โครงการฝายอาคารสถานที่
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โครงการ
แผนงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
สอคลองยุทธศาสตร#ขอที่
สอดคลองมาตรฐาน อปท.ที่

จัดปายนิเทศหนาชั้นเรียน
ฝายอาคารสถานที่
นายสมเด็จ มันทราช
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
ป)งบประมาณ ๒๕๕9
๒
๑.9, 3.1, 8.1, 16.๔

๑. หลักการและเหตุผล
ปายนิเทศเป5นทัศนวัสดุที่นํามาใชในการแสดงเรื่องราวต=างๆ แก=ผูดู โดยใชวัสดุหลายอย=างติดไวบนแผ=นปาย
เช=น รูปภาพ แผนภูมิ ขอความอธิบายภาพ รวมทั้งวัสดุ ๓ มิติ ของจริงหรือของจําลอง เพื่อเผยแพร=สาระน=ารูที่
เป5นประโยชนE หรือใชเป5นปายประกาศ และแสดงผลงานต=างๆของหน=วยงานใหบุคคลทั่วไปไดรับทราบ
ดวยตระหนักถึงความสําคัญของปายนิเทศ จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร=ขอมูลข=าวสารความรู วัน
สําคัญ และกิจกรรมต=างๆ ของนักเรียนใหผูปกครองและบุคคลทั่วไปไดรับทราบ
๒. วัตถุประสงค#
๑. เพื่อเผยแพร=ผลงานและกิจกรรมของนักเรียน
๒. เพื่อเผยแพร=ความรู ขอมูลข=าวสารเกี่ยวกันวันสําคัญต=างๆ
๓. เป-าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียน ผูปกครอง และบุคคลทั่วไปรับรูเรื่องผลงานและกิจกรรมของนักเรียนไม=นอยกว=ารอยละ ๘๐
เชิงคุณภาพ
นักเรียน ผูปกครองและบุคคลทั่วไปไดรับความรูต=างๆ จากปายนิเทศ
๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
๑. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคEของโครงการ
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. แต=งตั้งผูรับผิดชอบ
๔. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
๕. ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลา
สิงหาคม ๕8
กันยายน ๕8
พฤศจิกายน ๕8
พฤศจิกายน ๕8 - กันยายน ๕9
กันยายน ๕9

ผูรับผิดชอบ
นายทวี
นายทวี
ฝายบริหาร
คณะครูปฐมวัย
นางสาวนิภาพร

๕. งบประมาณ
ไดรับงบประมาณจากเงินรายไดสถานศึกษา จากแผนปฏิบัติงานประจําป)งบประมาณ ๒๕๕๙ ปรากฏใน
แผนงานฝายอาคารสถานที่ โดยจ=ายจากงานการศึกษา งานระดับก=อนประถมและประถมศึกษา จํานวน
40,๐๐๐ บาท เพื่อเป5นค=าใชจ=าย ดังนี้
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กิจกรรมและคําชี้แจงการใชงบประมาณ
- ค=าจัดทําปายนิเทศ
รวม
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ=ายได

งบประมาณ

งบดําเนินการ
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ

40,000
40,000

๖. การประเมินผล
ตัวบ=งชี้ความสําเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใชวัดประเมินผล
- นักเรียน ผูปกครอง และบุคคล - สังเกตความสนใจขอนักเรียน
- แบบบันทึกการสังเกต
ทั่วไปรับรูเรื่องผลงานและกิจกรรมของ ผูปกครองและบุคคลทั่วไป
- แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนรวมทั้งขอมูลข=าวสารวันสําคัญ - สอบถามความคิดเห็นของนักเรียน เด็กและผูปกครอง
ผูปกครองและบุคคลทั่วไป
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. นักเรียน ผูปกครอง และบุคคลทั่วไปรับรูเรื่องผลงานและกิจกรรมของนักเรียน
๒. นักเรียน ผูปกครอง และบุคคลทั่วไปความรู ขอมูลข=าวสารเกี่ยวกับวันสําคัญ
ลงชื่อ................................................ผูเสนอโครงการ
( นายสมเด็จ มันทราช )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
ลงชื่อ.............................................. ผูตรวจโครงการ
( นายทวี ทรัพยEรักษา )
ครูโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
หัวหนาโครงการ
ลงชื่อ................................................ผูอนุมัติโครงการ
( นางเสาวลักษณE อินเเสน )
รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
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โครงการ
แผนงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
สอดคลองยุทธศาสตร#ขอที่
สอดคลองมาตรฐาน อปท.ที่

ซ=อมแซมฝาเพดานอาคารเรียนที่ชํารุด
ฝายอาคารสถานที่
นายสมเด็จ มันทราช, นายถนัด ราชเสนา, นางทองคํา ปรินแคน
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
ป)งบประมาณ ๒๕๕9
2
๓.1, 3.2, 16.4

๑. หลักการและเหตุผล
ในการจั ด การเรี ย นการสอนการจั ด สภาพแวดลอมก็ เ ป5 น ส= ว นหนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต= อ การศึ ก ษา เมื่ อ
สภาพแวดลอมดี บรรยากาศดีจ ะส=งผลใหการจั ดการเรีย นการสอนมี ประสิทธิภ าพขึ้ น แต= ถาสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศไม=ดี จะส=งผลใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพลดลง
ปTจจุบันฝาเพดานอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) ไดมีการชํารุดของหลังคา
และฝาเพดาน เมื่อฝนตกจะมีน้ํารั่วไหลลงมายังหองเรียนอาจทําใหเกิดอันตรายแก=เด็กนักเรียน และทําใหสภาพ
หองเรียนไม=น=าดู พรอมส=งผลกระทบต=อบรรยากาศในการเรียนการสอน เพราะฉะนั้นทางฝายอาคารสถานที่ จึงมี
ความจําเป5นที่จะตองจัดทําโครงการซ=อมแซมฝาเพดานอาคารเรียน ที่ชํารุดขึ้นมา
๒. วัตถุประสงค#
๑. เพื่อซ=อมแซมฝาเพดานอาคารเรียนที่ชํารุดไม=ใหรั่วและหลุด
๒. เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดแก=นักเรียน
3. เพื่อเพิ่มบรรยากาศในการเรียนการสอนและปลอดภัย
๓. เป-าหมาย
อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) มีฝาเพดานแข็งแรง
ทนทานและปลอดภัย
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมดีขึ้นและปลอดภัย

เชิงปริมาณ

๔. ขั้นตอนการดําเนินงานและระยะเวลา
ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑. ประชุมปรึกษาหารือการจัดทําโครงการ
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. แต=งตั้งผูรับผิดชอบและแบ=งหนาที่ครูในฝาย
๔. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
๕. ติดตามผลและประเมินผล

ระยะเวลา
สิงหาคม ๒๕๕8
กันยายน ๒๕๕8
พฤศจิกายน ๒๕๕8
ป)งบประมาณ ๒๕๕9
กันยายน ๒๕๕9

ผูรับผิดชอบ
นายทวี ทรัพยEรักษา
นายทวี ทรัพยEรักษา
ฝายบริหาร
นางทองคํา ปรินแคน,
นายถนัด ราชเสนา
นายสมเด็จ มันทราช

๕. งบประมาณ
ไดงบประมาณจากเทศบาลตําบลออมใหญ=(งบเพิ่มเติม)ประจําป)งบประมาณ ๒๕๕9 ปรากฏในแผนงานฝาย
อาคารสถานที่ โดยไดตั้งจ=ายจากงานการศึกษาไม=จํากัดระดับการศึกษา จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป5นค=าใชจ=าย
ดังนี้
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กิจกรรมและคําชี้แจงการใชงบประมาณ

งบประมาณ

- ค=าซ=อมแซมฝาเพดานอาคารเรียน
รวม

งบดําเนินการ
ตอบแทน ใชสอย

วัสดุ

๑๐0,000
๑๐0,000

๖. การประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
๑. อาคารเรียนมีฝาเพดานแข็งแรงทนทาน
ปลอดภัย
๒. โรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมดีขึ้น
และปลอดภัย

วิธีการวัดผล/ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนและคณะครู

เครื่องมือ
- แบบประเมินความพึงพอใจ

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด มีฝาเพดานแข็งแรงทนทานปลอดภัย
๒. มีบรรยากาศในการเรียนการสอนดีขึ้นและปลอดภัย
ลงชื่อ..............................................ผูเสนอโครงการ
( นายสมเด็จ มันทราช)
ครูโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
ลงชื่อ..............................................ผูตรวจโครงการ
( นายทวี ทรัพยEรักษา )
ครูโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
หัวหนาฝายอาคารสถานที่
ลงชื่อ..............................................ผูอนุมัติโครงการ
( นางเสาวลักษณE อินแสน )
รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
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โครงการ
แผนงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
สอดคลองยุทธศาสตร#ขอที่
สอดคลองมาตรฐานอปท.ที่

สรางปายชื่อโรงเรียน
ฝายอาคารสถานที่
นายสมเด็จ มันทราช, นายทวี ทรัพยEรักษา, นางสาวศศิกมล หวยเรไร
นางสาวมาลวิกา จินดาสิงหE
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
ป)งบประมาณ ๒๕๕๙
2
๑.9, 3.1, 8.1, 16.๔

๑. หลักการและเหตุผล
ปTจจุบันปายชื่อโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) มีสภาพชํารุด ทรุดโทรมและมีขนาดเล็ก
ผูคนสัญจรผ=านอาจมองเห็นไม=ชัด และสภาพภูมิทัศนEไม=สวยสง=างาม ฉะนั้นทางฝายอาคารสถานที่ จึงมีความจําเป5นที่
จะตองจัดทําโครงการขึ้นเพื่อสรางปายชื่อโรงเรียนใหม= เพื่อใหเห็นเด=นชัด สวยงาม และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน
ที่ตนศึกษาอยู= และเกิดความรักสามัคคี หวงแหนสาธารณสมบัติของโรงเรียน
๒. วัตถุประสงค#
๑. เพื่อจัดสรางปายชื่อโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)ใหม=
๒. เพื่อใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจในโรงเรียนที่ตนอยู=
3. เพื่อใหเด็กรูจักรักษาและ หวงแหนสาธารณสมบัติ
๓. เป-าหมาย
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

- โรงเรียนมีปายชื่อโรงเรียนใหม= ที่โดดเด=นและสวยงาม
- เกิดความภาคภูมิใจในโรงเรียนของตนเอง
- เด็กรูจัก รักษาและหวงแหนสาธารณสมบัติ

๔. ขั้นตอนการดําเนินงานและระยะเวลา
ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑. ประชุมปรึกษาหารือการจัดทําโครงการ
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. แต=งตั้งผูรับผิดชอบและแบ=งหนาที่ครูในฝาย
๔. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
๕. ติดตามผลและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลา
สิงหาคม ๒๕๕8
กันยายน ๒๕๕8
พฤศจิกายน ๒๕๕8
ป)งบประมาณ ๒๕๕9
กันยายน ๒๕๕9

ผูรับผิดชอบ
นายทวี ทรัพยEรักษา
นายทวี ทรัพยEรักษา
ฝายบริหาร
นายสมเด็จ มันทราช
นายสมเด็จ มันทราช

๕. งบประมาณ
ไดงบประมาณจากเทศบาลตําบลออมใหญ=(งบเพิ่มเติม)ประจําป)งบประมาณ ๒๕๕9 ปรากฏในแผนงานฝาย
อาคารสถานที่ โดยไดตั้งจ=ายจากงานการศึกษาไม=จํากัดระดับการศึกษา (100,000 บาท)
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๖. การประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1. โรงเรียนมีปายชื่อโรงเรียนใหม=
2. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในโรงเรียนตนเอง
3. นักเรียนรูจักรักษา และหวงแหนสาธารณสมบัติ

วิธีการวัดผล/ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนและคณะครู

เครื่องมือ
- แบบประเมินความพึง
พอใจ

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด มีปายโรงเรียนใหม=
๒. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในโรงเรียนตนเอง
3. นักเรียนรูจัก รักษาและหวงแหนสาธารสมบัติ
ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ
( นายสมเด็จ มันทราช )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
ลงชื่อ..............................................ผูตรวจโครงการ
( นายทวี ทรัพยEรักษา )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
หัวหนาฝายอาคารสถานที่
ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติโครงการ
( นางเสาวลักษณE อินแสน )
รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
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โครงการ
แผนงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
สอดคลองยุทธศาสตร#ขอที่
สอดคลองมาตรฐานที่

สรางสนามเด็กเล=น
ฝายอาคารสถานที่
นายถนัด ราชเสนา นางสาวสุมารียE สวนเวียง
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
ป)งบประมาณ ๒๕๕9
2
๑.9, 3.1, 8.1, 16.๔

๑. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาเป5นสิ่งจําเป5นมากในการพัฒนาประเทศเพราะการใหการศึกษาเป5นการพัฒนาคนซึ่งเป5น
ทรัพยากรสําคัญใหมีคุณภาพ จุดมุ=งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห=งชาติ พ.ศ. 2542มาตรา
6 ระบุว=าการจัดการศึกษาตองเป5นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเป5นมนุษยEที่สมบูรณEทั้งร=างกาย จิตใจ สติปTญญา ความรู
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู=ร=วมกับผูอื่นไดอย=างมีความสุข ในการพัฒนา
และเพิ่มพลังสมองของเด็กในวัยเรียนช=วงอายุ 5-12 ป) จําเป5นจะตองมีสื่อที่เป5นเครื่องเล=นสนามเพื่อใหเด็กไดเล=น
เพื่อเพิ่มพลั งสมองซึ่งเจริญเติบโตอย=างรวดเร็วมากในวั ยเด็กทั้งยังเป5นการเสริมสรางพัฒ นาการทางดานร=างกาย
อารมณE สังคม และสติปTญญาของเด็ก
๒. วัตถุประสงค#
1. เพื่อเสริมสรางพัฒนาการทางดานร=างกาย อารมณE สังคม และสติปTญญาของเด็ก
2. เพื่อพัฒนาพลังสมองของเด็กวัยเรียนในช=วงอายุ 4 – 12 ป)
3. เพื่อเป5นที่นันทนาการ และออกกําลังกายของเด็กนักเรียนและเด็กในหมู=บานใกลเคียง
๓. เป-าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนปฐมวัยทุกคนไดเล=นเครื่องเล=นที่มีมาตรฐาน
2. นักเรียนปฐมวัยทุกคนไดออกกําลังกายทุกวัน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนโรงเรียนมีสุขภาพร=างกายที่แข็งแรงขึ้น
2. นักเรียนโรงเรียนมีความสุข สนุกสนาน
๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑. ประชุมปรึกษาหารือ
๒. เสนอโครงการอนุมัติ
๓. แต=งตั้งผูรับผิดชอบ
๔. ดําเนินตามโครงการ
๕. สรุปผล ประเมินผล

ระยะเวลา
สิงหาคม 2558
กันยายน 2558
ตุลาคม 2558
พฤศจิกายน 58 – กันยายน 59
กันยายน 59

ผูรับผิดชอบ
นายทวี ทรัพยEรักษา
นายทวี ทรัพยEรักษา
ฝายบริหาร
นายถนัด ราชเสนา
นายถนัด ราชเสนา
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๕. งบประมาณ
งบประมาณจากเงินรายไดของเทศบาล ปรากฏในแผนงานฝายอาคารสถานที่ โดยไดตั้งจ=ายจากงาน
การศึกษาไม=จํากัดระดับการศึกษา ตามแผนปฏิบัติงานประจําป)งบประมาณ ๒๕๕9 เพื่อเป5นค=าใชจ=าย ดังนี้
กิจกรรมและคําชี้แจงการใชงบประมาณ

งบดําเนินงาน
งบประมาณ ค=าตอบแทน ค=าใชสอย

ค=าวัสดุ

- จัดซื้อจัดจางในการสรางสนามเด็กเล=น
- เครื่องเล=น
- ค=าวัสดุอุปกรณE
- ค=าแรงงาน
หมายเหตุ
ทุกรายการสามารถถัวจ=ายได
๖. การประเมินผล
ประเมินผลตลอดป)งบประมาณ ๒๕๕9
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1 เด็กมีอุปกรณEเครื่องเล=นเหมาะสมตามวัย
2 บริเวณสนามเด็กเล=นมีความปลอดภัย มีอาณาเขตชัดเจน
3 เด็กมีความสุข ไดรับการเพิ่มพลังสมองจากการเคลื่อนไหว มีพัฒนาการทุกดานเหมาะสมตามวัย
ลงชื่อ...................................................ผูเสนอโครงการ
(นายถนัด ราชเสนา )
ครูโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
ลงชื่อ..................................................ผูตรวจโครงการ
( นายทวี ทรัพยEรักษา )
ครูโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
หัวหนาฝายอาคารสถานที่
ลงชื่อ..................................................ผูอนุมัติโครงการ
( นางเสาวลักษณE อินแสน )
รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
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โครงการ
แผนงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
สอดคลองยุทธศาสตร#ขอที่
สอดคลองมาตรฐานที่

โรงเรียนน=าอยู=
ฝายอาคารสถานที่
นางทองคํา ปรินแคน นายถนัด ราชเสนา นางนันทิกาญจนE ขาวอินทรE
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)
ป)งบประมาณ ๒๕๕9
2
๑.9, 3.1, 8.1, 16.๔

๑. หลักการและเหตุผล
การจัดสภาพแวดลอม การซ=อมแซมอาคารสถานที่ ต=างๆ หองเรี ยน หองน้ําและบริเ วณโรงเรีย น
สะอาดถูกสุขลักษณะ การปรับภูมิทัศนE และแหล=งเรียนรู โรงเรียนไดตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน ครู
ผูปกครอง และผู ใชบริ การในการจั ด กิ จกรรมการเรี ย นการสอน หรื อใชอาคารสถานที่ ต= างๆในการจั ด กิ จ กรรม
ใหบริการแก=ชุมชน สภาพของอาคารเรี ยน หองเรีย น หองน้ํา ตองมี ความแข็งแรงทนทาน และพรอมใชงาน
โรงเรียนจึงตองดําเนินการจัดทําโครงการดังกล=าว เพื่อใหเอื้อต=อการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามกลุ=มสาระการเรียนรู
ต= า งๆ ใหนั ก เรี ย นไดเรี ย นอย= า งมี ค วามสุ ข พรอมทั้ ง มี แ หล= ง การเรี ย นรู ทั้ ง ในหองเรี ย นและนอกหองเรี ย นที่
หลากหลาย มีสภาพแวดลอมที่ดี เช=น สวนหย=อม การปลูกไมดอกไมประดับ สนามกีฬา ระบบน้ําประปา และ
บริเวณโรงเรียน ซึ่งจําเป5นจะตองซ=อมแซม พัฒนา ปรับปรุงใหพรอมใชงาน เกิดความปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับ
ความตองการของโรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมต=างๆ เพื่อส=งผลใหโรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตาม
จุดมุ=งหมายของหลักสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาอย=างต=อเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา
๒. วัตถุประสงค#
1. เพื่อใหมีวัสดุและอุปกรณEที่เพียงพอกับการดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียน
๒. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ที่ชํารุดทรุดโทรมหรืออยู=ในภาวะเสี่ยงใหมีความปลอดภัย
สูงสุด และพรอมใชงานอยู=เสมอ
3. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมในโรงเรียนเป5นแบบอย=างที่ดีต=อชุมชน
4. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหเป5นสถานที่น=าอยู= น=าเรียนรู มีสภาพแวดลอมสะอาด สวยงาม และเอื้อต=อการ
จัดการเรียนรู
๓. เป-าหมาย
สถานศึกษาไดรับการพัฒนา ปรับปรุง ซ=อมแซมอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณEใหพรอมใชงานโดยปลอดภัย
และมีสภาพแวดลอมเอื้อต=อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส=งผลใหนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑. ประชุมปรึกษาหารือ
๒. เสนอโครงการอนุมัติ
๓. แต=งตั้งผูรับผิดชอบ
๔. ดําเนินตามโครงการ
๕. สรุปผล / ประเมินผล / รายงาน

ระยะเวลา
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
ตลอดป)การศึกษา
กันยายน 2559

ผูรับผิดชอบ
นายทวี ทรัพยEรักษา
นายทวี ทรัพยEรักษา
ฝายบริหาร
นางทองคํา ปรินแคน
นางทองคํา ปรินแคน
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๕. งบประมาณ
งบประมาณจากเงินรายไดสถานศึกษา ปรากฏในแผนงานฝายอาคารสถานที่ โดยไดตั้งจ=ายจากงาน
การศึกษาไม=จํากัดระดับการศึกษา ตามแผนปฏิบัติงานประจําป)งบประมาณ ๒๕๕9 จํานวน 1๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป5นค=าใชจ=าย ดังนี้
กิจกรรมและคําชี้แจงการใช
งบประมาณ
ปรับปรุงสภาพภายในโรงเรียน
- ค=าวัสดุอุปกรณE
- ค=าแรงงาน
หมายเหตุ
ทุกรายการสามารถถัวจ=ายได
๖. การประเมินผล
ตัวบ=งชี้ความสําเร็จ
- ระบบสาธารณูปโภคอยู=ในสภาพใชการไดดี
- มีวัสดุอุปกรณEดุแลรักษาความสะอาดพรอม
ใหบริการ

งบประมาณ

งบดําเนินงาน
ค=าตอบแทน ค=าใชสอย

ค=าวัสดุ

1๐๐,๐๐๐

วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกต
- สอบถาม

เครื่องมือที่ใชวัดประเมินผล
- แบบบันทึกการสังเกต
- แบบสอบถาม

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. มีวัสดุและอุปกรณEที่เพียงพอกับการดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียน
๒. มีระบบสาธารณูปโภคที่มีความปลอดภัย และพรอมใชงานอยู=เสมอ
๓. มีหองเรียน หองน้ําและบริเวณโรงเรียนสะอาดถูกสุขลักษณะ
๔. โรงเรียนเป5นสถานที่น=าอยู= น=าเรียนรู มีสภาพแวดลอมสะอาด สวยงามและเอื้อต=อการจัดการเรียนรู
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ
( นางทองคํา ปรินแคน )
ครูโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
ลงชื่อ...........................................ผูตรวจโครงการ
( นายทวี ทรัพยEรักษา )
ครูโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
หัวหนาฝายอาคารสถานที่
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ
( นางเสาวลักษณE อินแสน )
รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
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โครงการ
แผนงาน
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
สอดคลองกับยุทธศาสตร#ขอที่
สอดคลองมาตรฐานที่

ปรับปรุงรั้วริมน้ําโรงเรียน
ฝายอาคารสถานที่
นายทวี ทรัพยEรักษา
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
ป)งบประมาณ ๒๕๕๙
2
๑.9, 3.1, 8.1, 16.๔

๑. หลักการและเหตุผล
เพื่อเป5นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยสรางสภาพแวดลอมที่ดีต=อโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียน
ดัด (นครผลพิทยาคาร) ดวยการเสริมสราง ซ=อมบํารุง และการดูแลความเรียบรอยต=างๆ ภายในสถานศึกษา เป5นตน
รั้วริมน้ําหลังอาคาร ๑ ,๒ ,๓ ซึ่งเป5นสิ่งจําเป5นอย=างยิ่งและถือว=าเป5นปTจจัยสําคัญอีกอย=างหนึ่ง ของการจัดการศึกษา
ใหดําเนินงานอย=างมีคุณภาพ เอื้อต=อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การควบคุมดูแลรักษาทรัพยEสมบัติส=วนรวม
ของชุมชน ส=งผลไปยังผูเรียนและบุคลากรของโรงเรียน เป5นการสรางบรรยากาศที่ดี ปลอดภัยในโรงเรียน ซึ่งเป5นหัวใจ
ของการศึกษาอย=างหนึ่ง สรางความมั่นใจความราบรื่น เรียบรอยในการควบคุมดูแลอาคารและสิ่งก=อสรางภายใน
โรงเรียน เป5นการพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพไดมาตรฐานอย=างต=อเนื่องตลอดไป
๒. วัตถุประสงค#
1. เพื่อปรับปรุงรั้วริมน้ําโรงเรียนใหไดมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัยและมีสภาพที่ดี
๒. เพื่อสรางบรรยากาศที่เอื้อต=อการจัดการเรียนการสอน
3. เพื่อความเป5นระเบียบเรียบรอย สวยงามและนักเรียนมีความปลอดภัย
4. เพื่อเป5นเกราะปองกันมิจฉาชีพและแหล=งมั่วสุมภายในสถานศึกษา
๓. เป-าหมาย
เชิงคุณภาพ
ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความมั่นใจในการศึกษาและมีความปลอดภัยภายในสถานศึกษา
เชิงปริมาณ
ปรับปรุงรั้วโรงเรียน ความยาว...............เมตร ดานหลังอาคารเรียนที่ ๑,๒,๓ โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑. ประชุมปรึกษาหารือ
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. แต=งตั้งผูรับผิดชอบ
๔. ดําเนินการตามโครงการ
๕. สรุปผล ประเมินผล

ระยะเวลา
กันยายน ๒๕๕๘
กันยายน ๒๕๕๘
กันยายน ๒๕๕๘
ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙
กันยายน ๒๕๕๙

ผูรับผิดชอบ
นายทวี ทรัพยEรักษา
นายทวี ทรัพยEรักษา
ฝายบริหาร
นายทวี ทรัพยEรักษา
นายทวี ทรัพยEรักษา

108
๕. งบประมาณ
งบประมาณจากเงินรายไดของเทศบาลตําบลออมใหญ= ปรากฏในแผนงานอาคารสถานที่ โดยตั้งจ=ายจาก
งานการศึกษา ไม=กําหนดระดับการศึกษา จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป5นค=าใชจ=ายดังนี้
งบดําเนินงาน
กิจกรรมและคําชี้แจงการใชงบประมาณ
งบประมาณ ค=าตอบแทน ค=าใชสอย ค=าวัสดุ
ปรับปรุงรั้วริมน้ํา
๒๐๐,๐๐๐
-ค=าวัสดุ
-ค=าแรงงาน
๖. การประเมินผล
ตัวบ=งชี้ความสําเร็จ
- ครูและนักเรียนรูสึกถึงความปลอดภัย
- โรงเรียนมีรั้วรอบขอบชิด

วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกต
- สอบถาม

เครื่องมือที่ใชวัดประเมินผล
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนปฏิบัติงานดวยความมั่นใจ
๒. สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนเอื้อต=อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๓. โรงเรียนพัฒนาคุณภาพไดอย=างต=อเนื่อง
๔. ชุมชนใหความมั่นใจ เชื่อมั่นในการส=งบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียน
ลงชื่อฺ........................................... ผูเสนอโครงการ
( นายทวี ทรัพยEรักษา )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
ลงชื่อ.......................................... ผูตรวจโครงการ
( นายทวี ทรัพยEรักษา )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
หัวหนาฝายอาคารสถานที่
ลงชื่อ...........................................ผูอนุมัติโครงการ
( นางเสาวลักษณE อินแสน )
รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
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โครงการ
แผนงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
สอดคลองกับยุทธศาสตร#ขอที่
สอดคลองมาตรฐาน อปท.ที่

พัฒนาอาคารอเนกประสงคE (ติดตั้งพัดลมที่ชั้น ๒)
ฝายอาคารสถานที่
นางสาวสุมารียE สวนเวียง, นางสาวมาลวิกา จินดาสิงหE, นางสาวศศิกมล หวยเรไร
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
ป)งบประมาณ ๒๕๕๙
2
๑.9, 3.1, 8.1, 16.๔

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห=งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ไดกําหนดใหโรงเรียนเป5นสถานศึกษาที่ใหการศึกษาแก=
กุลบุตร – กุลธิดา เพื่ออบรมบ=มนิสัยใหนักเรียนเป5นผูมีความรูควบคู=คุณธรรม ซึ่งการจัดสภาพแวดลอม อาคารสถานที่
ภูมิทัศนEและแหล=งเรียนรู ตลอดถึงการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกต=าง ๆในโรงเรียนเป5นสิ่งจําเป5นอีกประการหนึ่งที่มี
ผลต=อการเรียนการสอนเป5นอย=างมาก เพราะจะมีผลต=อพัฒนาการทางดานร=างกาย จิตใจ สติปTญญา อารมณEและ
สังคม ซึ่งเทศบาลไดสรางอาคารอเนกประสงคEเพื่อใชชั้นล=างเป5นโรงอาหาร และชั้นบนเป5นสถานที่สําหรับประชุม
หรื อ จั ด กิ จ กรรมของโรงเรี ย น แต= อ ากาศค= อ นขางรอนหรื อ บางช= ว งจะรอนมากเพราะยั ง ไม= มี พั ด ลมหรื อ
เครื่องปรับอากาศ
เพื่อใหการดําเนินงานเป5นไปอย=าง มีประสิทธิภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูดานผูเรียน จึงจัดทํา
โครงการติดตั้งพัดลมที่ชั้นสองของอาคารอเนกประสงคEดังกล=าว
๒. วัตถุประสงค#
- เพื่อติดตั้งพัดลมบนชั้น 2 อาคารอเนกประสงคE
๓. เป-าหมาย
เชิงปริมาณ

ติดตั้งพัดลมชั้น 2 ของอาคารอเนกประสงคE

เชิงคุณภาพ

อาคารอเนกประสงคEมีสภาพบรรยากาศที่สะดวกสบายน=าใช ไม=รอนอบอาว

๔. ขั้นตอนการดําเนินงานและระยะเวลา
ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑. ประชุมปรึกษาหารือการจัดทําโครงการ
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. แต=งตั้งผูรับผิดชอบและแบ=งหนาที่ครูในฝาย
๔. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
๕. ติดตามผลและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลา
สิงหาคม ๒๕๕๘
กันยายน ๒๕๕๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ป)งบประมาณ ๒๕๕๙
กันยายน ๒๕๕๙

ผูรับผิดชอบ
นายทวี ทรัพยEรักษา
นายทวี ทรัพยEรักษา
ฝายบริหาร
น.ส.สุมารียE, น.ส.มานวิกา น.ส.ศศิกมล
น.ส.สุมารียE สวนเวียง
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๕. งบประมาณ
ไดงบประมาณจากเงินรายไดสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติงาน ปรากฏในแผนงานฝายอาคารสถานที่ โดยไดตั้ง
จ=ายจากงานการศึกษาไม=จํากัดระดับการศึกษา ตามแผนปฏิบัติงานประจําป)งบประมาณ ๒๕๕9 จํานวน
๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป5นค=าใชจ=ายดังนี้
งบดําเนินการ
กิจกรรมการใชงบประมาณ
งบประมาณ
ตอบแทน
ใชสอย
วัสดุ
งบประมาณ
10๐,๐๐๐
- จัดซื้อและติดตั้งพัดลม
๑๐๐,๐๐๐
รวม
๑๐๐,๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๖. การประเมินผล
ตัวบ=งชี้ความสําเร็จ
๑. นักเรียนไดใชโรงอาหารและหอง
ประชุมที่เย็นสบาย ไม=รอนอบอาว
๒. นักเรียนทุกคนมีที่นั่งเพียงพอต=อการ
รับประทานอาหาร

วิธีการวัดผล/ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน คณะครูและ
ผูปกครอง

เครื่องมือ
- แบบประเมินความพึงพอใจ

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. อาคารอเนกประสงคEมีพัดลมที่พรอมใหบริการแก=ครูที่จะนํานักเรียนขึ้นไปทํากิจกรรม
2. โรงเรียนมีอาคารอเนกประสงคEที่สะดวกสบายสามารถใหบริการชุมชนที่มาขอใชสถานที่ได
ลงชื่อ......................................................ผูเสนอโครงการ
( นางสาวสุมารียE สวนเวียง )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
ลงชื่อ......................................................ผูตรวจโครงการ
( นายทวี ทรัพยEรักษา )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
หัวหนาฝายอาคารสถานที่
ลงชื่อ.....................................................ผูอนุมัติโครงการ
( นางเสาวลักษณE อินแสน )
รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
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โครงการ
แผนงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
สอดคลองยุทธศาสตร#ขอที่
สอดคลองมาตรฐาน อปท.ที่

บํารุงรักษาปรับปรุงซ=อมแซมวัสดุครุภัณฑEและอุปกรณEไฟฟา
ฝายอาคารสถานที่
นางสาวกรรณิการE ธีสระ, นางสาวไพรินทรE นาทวรทัต, นายสมเด็จ มันทราช,
นายกุลวิณ ถานะกอง
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
ป)งบประมาณ ๒๕๕๙
2
๑.9, 3.1, 8.1, 16.๔

1.หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เป5นโรงเรียนขนาดใหญ= มีนักเรียนจํานวนมาก และมี
วัสดุ ครุภัณฑEไฟฟาจํานวนมากที่มีไวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและบริการดานอาคารสถานที่แก=นักเรียน
และชุมชน เนื่องจากมีการใชบริการ มีความสึกหรอ มีอายุการใชงานนานและเกิดความชํารุด และอาจเกิดความไม=
ปลอดภัยแก=นักเรียนและผูใชบริการ ฝายอาคารสถานที่เล็งเห็นความสําคัญของเรื่องดังกล=าว จึงจัดทําโครงการ
ดังกล=าวขึ้น
๒. วัตถุประสงค#
๑. เพื่อบํารุงรักษา ซ=อมแซม วัสดุครุภัณฑE อุปกรณEไฟฟาใหพรอมใชงานได
๒. เพื่อใหโรงเรียนสามารถใหบริการทางวัสดุครุภัณฑEและอุปกรณEไฟฟาไดอย=างมีประสิทธิภาพ
๓. เป-าหมาย
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

- มีวัสดุ ครุภัณฑE อุปกรณEไฟฟาที่มีประสิทธิภาพและพรอมใชงาน
- นักเรียนมีความปลอดภัยจากการใชสาธารณูปโภคเครื่องใชไฟฟา

๔. ขั้นตอนการดําเนินงานและระยะเวลา
ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑. ประชุมปรึกษาหารือการจัดทําโครงการ
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. แต=งตั้งผูรับผิดชอบและแบ=งหนาที่ครูในฝาย
๔. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
๕. ติดตามผลและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลา
สิงหาคม ๒๕๕๘
กันยายน ๒๕๕๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ป)งบประมาณ ๒๕๕๙
กันยายน ๒๕๕๙

ผูรับผิดชอบ
นายทวี
นายทวี
ฝายบริหาร
น.ส.กรรณิการE
น.ส.กรรณิการE

๕. งบประมาณ
ไดงบประมาณจากรายไดสถานศึกษา ปรากฏในแผนงานฝายอาคารสถานที่ โดยไดตั้งจ=ายจากงานการศึกษา
ไม=จํากัดระดับการศึกษา ตามแผนปฏิบัติงาน ประจําป)งบประมาณ ๒๕๕9 จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป5น
ค=าใชจ=ายดังนี้
งบดําเนินการ
กิจกรรมการใชงบประมาณ
งบประมาณ
ตอบแทน
ใชสอย
วัสดุ
งบประมาณ
๑๐๐,๐๐๐
- ค=าบํารุงรักษา ปรับปรุงซ=อมแซมวัสดุและอุปกรณE ๑๐๐,๐๐๐
ไฟฟา
รวม
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
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๖. การประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1. นักเรียน- มีวัสดุ อุปกรณEไฟฟาที่มี
ประสิทธิภาพและพรอมใชงาน
2. นักเรียนใชสาธารณูปโภคเครื่องไฟฟาอย=าง
ประหยัด ปลอดภัย

วิธีการวัดผล/ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนและคณะครู

เครื่องมือ
- แบบประเมินความพึงพอใจ

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. นักเรียน- มีวัสดุ อุปกรณEไฟฟาที่มีประสิทธิภาพและพรอมใชงาน
๒. นักเรียนใชสาธารณูปโภคเครื่องไฟฟาอย=างประหยัด ปลอดภัย
ลงชื่อ..................................................ผูเสนอโครงการ
( นางสาวกรรณิการE ธีสระ )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
ลงชื่อ.................................................ผูตรวจโครงการ
( นายทวี ทรัพยEรักษา )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
หัวหนาฝายอาคารสถานที่
ลงชื่อ.................................................ผูอนุมัติโครงการ
( นางเสาวลักษณE อินแสน )
รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
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โครงการ
แผนงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
สอดคลองยุทธศาสตร#ขอที่
สอดคลองมาตรฐาน อปท.ที่

พัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน ๑
ฝายอาคารสถานที่
นางสาวสุมารียE สวนเวียง, นางชลดา รักแจง, นางสาวมาลวิกา จินดาสิงหE
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
ป)งบประมาณ ๒๕๕๙
2
๑.9, 3.1, 8.1, 16.๔

๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห=งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ไดกําหนดใหโรงเรียน เป5นสถานศึกษาที่ใหการศึกษาแก=
กุลบุตร-กุลธิดา เพื่ออบรมบ=มนิสัยใหนักเรียนเป5นผูมีความรูควบคู=คุณธรรม ซึ่งการจัดสภาพแวดลอม อาคารสถานที่
ภูมิทัศนEและแหล=งเรียนรู ตลอดถึงการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกต=างๆ ในโรงเรียนเป5นสิ่งจําเป5นอีกประการหนึ่งที่
มีผลต=อการจัดการเรียนการสอนเป5นอย=างมาก เพราะจะมีผลต=อการพัฒนาการทางดาน ร=างกาย จิตใจ สติปTญญา
อารมณE และสังคม โรงเรียนเปรียบเสมือนบานหลังที่สองของนักเรียน ซึ่งตองใชชีวิตเพื่อหาประสบการณEในแต=ละ
วัน มากกว=าอยู=ที่บาน จึงตองดูแลเอาใจใส=เป5นพิเศษ การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหมีบรรยากาศดี เหมาะสม
และลดมลพิษ เพื่อพัฒนาร=างกาย จิตใจ สติปTญญา ของนักเรียนใหดีที่สุด
การใชอาคารสถานที่ต=างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดความปลอดภัยนั้น เนื่องจาก
อาคารเรียน ๑ ซึ่งไดดําเนินการก=อสรางมานานแลว ประกอบกับมีการก=อสรางอาคารเรียน อาคารประกอบเพิ่มเติม
จึงทําใหพื้นชั้นล=างของอาคารเรียน ๑ มีระดับต่ํา เมื่อมีฝนตกและมีน้ําจากแม=น้ําหนุนสูง จะทําใหน้ําไหลเขาหองเรียน
ซึ่งทําใหเกิดความเสียหายต=อทรัพยEสินของทางราชการ และ ไม=เอื้อต=อการจัดการเรียนรูส=งผลเสียต=อการเรียนรูของ
นักเรียน ดังนั้นทางฝายอาคารสถานที่ จึงมีความจําเป5นที่จะตองจัดทําโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๑ เพื่อใหใช
การไดอย=างดี
๒. วัตถุประสงค#
๑. ปรับพื้นอาคารเรียน๑ชั้นล=างใหสูงขึ้นจากเดิมเพื่อปองกันน้ําฝนไหลทะลักเขาหองเรียน
๒. เพื่อเป5นการปรับปรุงหองเรียนใหเอื้อต=อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๓. เพื่อเป5นการรักษาทรัพยEสินของทางราชการใหสามารถใชงานไดยาวนานยิ่งขึ้น
๓. เป-าหมาย
อาคารเรียน ๑ ชั้นล=างไดรับการปรับปรุง ใหพรอมใชงานไดเป5นอย=างดีและมีสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เอื้อต=อการเรียนรูและเกิดความปลอดภัยต=อทรัพยEสินของทางราชการ
๔. ขั้นตอนการดําเนินงานและระยะเวลา
ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑. ประชุมปรึกษาหารือการจัดทําโครงการ
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. แต=งตั้งผูรับผิดชอบและแบ=งหนาที่ครูในฝาย
๔. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
๕. ติดตามผลและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลา
สิงหาคม ๒๕๕๘
กันยายน ๒๕๕๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ป)งบประมาณ ๒๕๕9
กันยายน ๒๕๕9

ผูรับผิดชอบ
นายทวี
นายทวี
ฝายบริหาร
น.ส.สุมารียE, นางชลดา,
น.ส.มาลวิกา
น.ส.สุมารียE
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๕. งบประมาณ
งบประมาณจากเทศบาลตําบลออมใหญ=(งบเพิ่มเติม) ตามแผนปฏิบัติงาน ประจําป)งบประมาณ ๒๕๕๙
ปรากฏในแผนงานฝายอาคารสถานที่ โดยตั้งจ=ายจากงานการศึกษา ไม=จํากัดระดับการศึกษาเพื่อเป5นค=าใชจ=ายดังนี้
งบดําเนินการ
กิจกรรมการใชงบประมาณ
งบประมาณ
ตอบแทน
ใชสอย
วัสดุ
งบประมาณ
- ถมทราย
- เทพื้นปูน
- ปูกระเบื้อง
รวม
๖. การประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
วิธีการวัดผล/ประเมินผล
๑. อาคารเรียน๑ชั้นล=างมีระดับพื้นที่สูงขึ้นน้ําไม=ท=วม - ประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน คณะครู
๒. ทรัพยEสินของทางราชการมีความปลอดภัย
๓. มีสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อต=อ และผูปกครอง
การเรียนรู

เครื่องมือ
- แบบประเมินความพึง
พอใจ

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. พื้นอาคารเรียน ๑ ชั้นล=างมีระดับสูงขึ้นจากเดิมสามารถปองกันน้ําฝนไหลทะลักเขาหองได
๒. มีหองเรียนที่เอื้อต=อการจัดการเรียนรูสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๓. ทรัพยEสินของทางราชการไดรับการปรับปรุงใหสามารถใชงานไดต=อไป
ลงชื่อ.........................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวสุมารียE สวนเวียง)
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
ลงชื่อ.........................................................ผูตรวจโครงการ
( นายทวี ทรัพยEรักษา )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
หัวหนาฝายอาคารสถานที่
ลงชื่อ..........................................................ผูอนุมัติโครงการ
( นางเสาวลักษณE อินแสน )
รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

