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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559    ฝ่ายบริการ                                                                          โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

 

ฝ่ายบริการ 

วิสัยทัศน์  
สภาพแวดล้อมร่มร่ืน สะอาด สวยงามเอ้ือต่อการเรียนรู ้
 
พันธกิจ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูเ้รียนมคีวามฉลาดทางสุขภาวะ 
 
เป้าหมาย 
อาคารสถานที่  สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ เอ้ือต่อการเรียนการสอนสาธารณูปโภคครบครนั ส่ือวัสดุ
อุปกรณ์ และเทคโนโลยทีี่สมบูรณท์ันสมัย 
 
ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรูใ้ห้เอ้ือต่อการจัดการเรียน 
การสอน 

2. พัฒนาระบบสาธารณปูโภคและโภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยผู้เรียนให้มีพัฒนาการทาง 
ร่างกายและสติปัญญาสมวัย 
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ตารางท่ี 3.6 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน / งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2559 
ฝ่ายบริการ 

 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ หน้า
อ้าง
อิง ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

1 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2 นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล    468 
1.1 ผลิตและให้บริการสื่อ-สิ่งพิมพ-์ 2 นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล 230,000   471 

 เอกสารประกอบการเรียนการสอน       
1.2 ตรวจสอบเช็คบ ารุงอุปกรณ์ 2 นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล 5,200   472 

 เทคโนโลยี       
1.3 ซ่อมแซมและจัดซื้ออุปกรณ์สื่อ 2 นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล 225,000  1,100,000 473 

 เทคโนโลยีให้สามารถใช้งานได้       

 ตลอดเวลา       

2 งานอาคารสถานท่ี 2 นายอโนดา  คนพูดเพราะ    474 
2.1 จัดระบบและดูแลการแซม  2 นายอโนดา  คนพูดเพราะ 132,000   478 

 แซมอาคารเรียนอาคารประกอบ         

 และสถานที่ต่างๆของ  สถาน       

 ศึกษาเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้       

2.2 ดูแลการใช้อุปกรณ์และซ่อม  2 นายอโนดา  คนพูดเพราะ 227,000   479 
 บ ารุงอุปกรณ์ต่างๆ                                                                   

2.3 จัดท าแผนงานการดูแลความ  2 นายอโนดา  คนพูดเพราะ 156,000  150,000 480 
 มั่นคงความปลอดภัยของผู้ใช้ของ       

 อาคาร และสถานที่ต่างๆ                                                            

2.4 จัดท าแผนการซ้อมแผนฉุกเฉิน 2 นายอโนดา  คนพูดเพราะ 11,100   481 
2.5 จัดอาคารสถานที่และ  2 นายอโนดา  คนพูดเพราะ 51,000    482 

 สภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบ       

 เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือ       

 ต่อการใช้งาน                                                         

2.6 จัดภูมิสถาปัตย์ ให้มีความ 2 นายอโนดา  คนพูดเพราะ 20,200   483 
 สอดคล้องกับธรรมชาติเป็นมิตร       

 กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม       

2.7 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่   50,000  100,000 484 
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ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ หน้า
อ้าง
อิง ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

 สิ่งแวดล้อมสู่สังคมแห่งการเรียนรู ้       

 กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม       

3 งานพัสดุครุภณัฑ์ 2 นางประทุมทิพย์ ศรีเผด็จ    488 
3.1 จัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ 2 นางประทุมทิพย์ ศรีเผด็จ 2,100   491 
3.2 ซ่อมและจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์  2 นางประทุมทิพย์ ศรีเผด็จ 130,000  60,000 492 

 ให้บริการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์       

3.3 ตรวจสอบและบ ารุงรักษาพัสดุ 2 นางประทุมทิพย์ ศรีเผด็จ 5,100   493 
 ครุภัณฑ์       

4 งานสิ่งแวดล้อม 3 นางสาวทรงศรี สีฟ้า    494 
4.1 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายใน  3 นางสาวทรงศรี สีฟ้า 20,500   497 

 สถานศึกษาและสามารถใช้       

 ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อ       

 พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ       

 บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง         

 ผู้ที่เกี่ยวข้อง       

4.2 สร้างความตระหนักให้ความรู้เรื่อง  นายนิวัตร  ค ามี 4,100   498 
 การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม       

4.3 ส่งเสริมการ Reuse & Recycle  นางจันทนา หวังสมนึก  6,100  499 
4.4 รณรงค์ทิ้งขยะใหถู้กถัง  นางสาวทรงศรี สีฟ้า 1,100   500 
5 งานอนามัยและโภชนาการ 2 นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ ์    501 
5.1 จัดบริการเกี่ยวกับห้องน้ า ห้องสุขา  2 นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ ์ 25,500   503 
 ที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ       
5.2 จัดบริการสถานทีน่ั่งและตู้น้ าดื่ม 2 นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ ์ 10,100   504 
 ไว้บริการผู้เรียนอย่างพอเพียงและ       
 ทั่วถึง       
5.3 โครงการฉลาดรู้ ฉลาดเลือก   2 นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ ์    505 
 ฉลาดกิน       
 -กิจกรรมให้และรับความรู้จาก  นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ ์ 13,000    
 หน่วยงานภายในและภายนอก       
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ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ หน้า
อ้าง
อิง ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

 -กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ม ี    30,000   
 น้ าหนักเปน็ไปตามเกณฑ ์       
 มาตรฐาน       
 -กิจกรรมตรวจสอบมาตรฐาน   5,000    
 อาหารและผู้สัมผัสอาหาร       
    

 
    

รวม 1,324,000 36,100 1,410,000  

 
 

                                                              ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง 
                                                 (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศกัดิ์) 
                                                         ผู้อ านวยการ 
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ตารางท่ี 4.6 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศกึษา 2559 
ฝ่ายบริการ 

 

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุป

รายจ่าย 
จาก

โรงเรียน 
จากท่ี
อ่ืน 

รวม 

1 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา      
1.1 ผลิตและให้บริการสื่อ-สิ่งพิมพ์- 2 230,000  230,000 230,000 

 เอกสารประกอบการเรียนการสอน      

1.2 ตรวจสอบเช็คบ ารุงอุปกรณ์ 2 5,200  5,200 5,200 

 เทคโนโลยี      

1.3 ซ่อมแซมและจัดซื้ออุปกรณ์สื่อ 2 1,325,000  1,325,000 1,325,000 

 เทคโนโลยีให้สามารถใช้งานได้      

 ตลอดเวลา      

2 งานอาคารสถานท่ี      

2.1 จัดระบบและดูแลการซ่อมแซม  2 132,000  132,000 132,000 

 อาคารเรียนอาคารประกอบ  และ      

 สถานที่ต่างๆของ  สถานศึกษา      

 เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้      

2.2 ดูแลการใช้อุปกรณ์และซ่อมบ ารุง  2 227,000  227,000 227,000 

 อุปกรณ์ต่างๆ                                                                  

2.3 จัดท าแผนงานการดูแลความมั่นคง  2 306,000  306,000 306,000 

 ความปลอดภัยของผู้ใช้ของอาคาร      

 และสถานที่ต่างๆ                                                           

2.4 จัดท าแผนการซ้อมแผนฉุกเฉิน 2 11,100  11,100 11,100 

2.5 จัดอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม                                        2 151,000  151,000 151,000 

 ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูก      

 สุขลักษณะและเอ้ือต่อการใช้งาน                 

2.6 จัดภูมิสถาปัตย์ ให้มีความ 2  20,200  20,200 20,200 

 สอดคล้องกับธรรมชาติเป็นมิตรกับ      

 สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม      

2.7 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 1 150,000  150,000 150,000 

 สิ่งแวดล้อมสู่สังคมแห่งการเรียนรู ้      
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 กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม      

3.1 จัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ 2 2,100  2,100 2,100 

3.2 ซ่อมและจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์  2 190,000  190,000 190,000 

 ให้บริการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์      

3.3 ตรวจสอบและบ ารุงรักษาพัสดุ 2 5,100  5,100 5,100 

 ครุภัณฑ์      

4 งานสิ่งแวดล้อม      

4.1 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในที่ 3 20,500  20,500 20,500 

 สถานศึกษาและสามารถใช้      

 ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อ      

 พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ      

 บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง        

 ผู้เกี่ยวข้อง      

4.2 สร้างความตระหนักให้ความรู้เรื่อง  4,100  4,100 4,100 

 การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม      

4.3 ส่งเสริมการ Reuse & Recycle  6,100  6,100 6,100 

4.4 รณรงค์ทิ้งขยะใหถู้กถัง  1,100  1,100 1,100 

5 งานอนามัยและโภชนาการ      
5.1 จัดบริการเกี่ยวกับห้องน้ า ห้องสุขา  2 25,500  25,500 25,500 

 ที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ      

5.2 จัดบริการตู้น้ าดื่มไว้บริการแก่ 2 10,100  10,100 10,100 

 ผู้เรียนอย่างพอเพียงและทั่วถึง      

5.3 โครงการฉลาดรู้ ฉลาดเลือก  ฉลาดกิน      

 -กิจกรรมให้และรับความรู้จาก 1,2 13,000  13,000 13,000 

 หน่วยงานภายในและภายนอก      

 -กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีน้ าหนัก   30,000 30,000 30,000 

 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน      

 -กิจกรรมตรวจสอบมาตรฐาน  5,000  5,000 5,000 

 อาหารและผู้สัมผัสอาหาร      

 2,840,100 30,000 2,870,100 2,870,100 

 ลงชือ่...................................................ผู้รับรอง 
             (นางจันทนา  หวังสมนึก)      
         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
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ตารางท่ี 5.6 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2559 
ของ ฝ่ายบริการ 

5.6.1 แผนงานหน่วยงาน     งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  ฝ่าย บริการ 
 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1. ผลิตและให้บริการสื่อ-สิ่งพิมพ์- 2 230,000   230,000 

 เอกสารประกอบการเรียนการสอน      

2. ตรวจสอบเช็คบ ารุงอุปกรณ์ 2 5,200   5,200 

 เทคโนโลยี      

3. ซ่อมแซมและจัดซื้ออุปกรณ์สื่อ 2 1,325,000   1,325,000 

 เทคโนโลยีให้สามารถใช้งานได้      

 ตลอดเวลา      

รวม 1,560,200   1,560,200 

5.6.2 แผนงานหน่วยงาน    งาน อาคารสถานท่ี       ฝ่าย บริการ 
 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1. จัดระบบและดูแลการซ่อมแซม  2 132,000   132,000 

 อาคารเรียนอาคารประกอบ  และ      

 สถานที่ต่างๆของ  สถานศึกษา      

 เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้      

2. ดูแลการใช้อุปกรณ์และซ่อมบ ารุง  2 227,000   227,000 

 อุปกรณ์ต่างๆ                                                                  

3. จัดท าแผนงานการดูแลความมั่นคง  2 306,000   306,000 

 ความปลอดภัยของผู้ใช้ของอาคาร      

 และสถานที่ต่างๆ                                                           

4. จัดท าแผนการซ้อมแผนฉุกเฉิน 2 11,100   11,100 

5. จัดอาคารสถานที่และ                                        2 151,000   151,000 

 สภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบ      

 เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือ      

 ต่อการใช้งาน                 

6. จัดภูมิสถาปัตย์ ให้มีความ 2  20,200   20,200 
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 สอดคล้องกับธรรมชาติเป็นมิตรกับ      

 สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม      

7. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 1 150,000   150,000 

 สิ่งแวดล้อมสู่สังคมแห่งการเรียนรู ้      

 กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม      

รวม 997,300   997,300 

5.6.3 แผนงานหน่วยงาน    งาน พัสดุครุภณัฑ์   ฝ่าย บริการ 
 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1. จัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ 2 2,100   2,100 

2. ซ่อมและจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์  2 190,000   190,000 

 ให้บริการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์      

3. ตรวจสอบและบ ารุงรักษาพัสดุ 2 5,100   5,100 

 ครุภัณฑ์      

รวม 197,200   197,200 
5.6.4 แผนงานหน่วยงาน  งาน สิ่งแวดล้อม  ฝ่าย บริการ 

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในที่ 3 20,500   20,500 

 สถานศึกษาและสามารถใช้      

 ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อ      

 พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ      

 บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง        

 ผู้เกี่ยวข้อง      

2. โครงการ ซ.ศ. ร่วมอนุรักษ์และและ 1     
 พัฒนาส่ิงแวดล้อม      
 -กิจกรรมสร้างความตระหนักให้ 1 4,100   4,100 

 ความรู้เรื่องการอนุรักษ์และพัฒนา      
 สิ่งแวดล้อม      
 -กิจกรรม Reuse Recycle 1 1,100   1,100 

 -กิจกรรมรณรงค์ทิ้งขยะให้ถูกถัง 1  6,100  6,100 
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รวม 25,700 6,100  6,100  31,800 
5.6.5 แผนงานหน่วยงาน    งาน อนามัยและโภชนาการ   ฝ่าย บริการ 

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1. จัดบริการเกี่ยวกับห้องน้ า ห้องสุขา  2 25,500   25,500 

 ที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ      

2. จัดบริการตู้น้ าดื่มไว้บริการแก่ 2 10,100   10,100 

 ผู้เรียนอย่างพอเพียงและทั่วถึง      

3. โครงการฉลาดรู้ ฉลาดเลือก        

 ฉลาดกิน      

 -กิจกรรมให้และรับความรู้จาก 1,2 13,000   13,000 

 หน่วยงานภายในและภายนอก      

 -กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีน้ าหนกั         30,000  30,000 

 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน      

 -กิจกรรมตรวจสอบมาตรฐาน  5,000   5,000 

 อาหารและผู้สัมผัสอาหาร      

       

รวม 53,600 30,000   30,000  83,600 
 
 
 

                                                               ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง 
                                               (นางจันทนา  หวังสมนึก) 

                                                                                           ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
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ล าดบัท่ี   1   แผนงานหน่วยงาน  งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายบริการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ             นางสาวพรพรหม เข้มตระกลู 
ตอบสนอง             พันธกิจท่ี            ยุทธศาสตร์ท่ี        กลยทุธ์ท่ี 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี    11    ตวับ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี   -  ร่วม   - 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั11.1  ข้อ  2  ร่วม 11.3 ข้อ 2 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี    -     ตัวบ่งชี้หลักท่ี   -   ร่วม  - เกณฑ์ท่ี  - 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ข้ันวางแผน  

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีส่ือ – สิ่งพิมพ์ – เอกสาร 1. ก าหนดขั้นตอนการบริการสิ่งพิมพ์และ พ.ค.59 

ประกอบการเรยีนการสอนพอเพียง เอกสารต่างๆ  

ครบถ้วน 2.ก าหนดขั้นตอนการบริการตรวจเช็คอุปกรณ ์ พ.ค.59 

2 เพื่อให้มีการตรวจสอบเช็คอุปกรณ์และ และข้ันตอนการแจ้งซ่อม  

ซ่อมบ ารุงอุปกรณเ์ทคโนโลยีอย่างสม่ า  3. น าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ มิ.ย.59 

เสมอสามารถใช้งานได้ 4. ประชุมคณะกรรมการมอบหมายหน้าที ่ มิ.ย.59 
 รับผิดชอบ  

   
   
   

เป้าหมายเชิงปรมิาณ 2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับสื่อสิ่งพิมพ์และ ร่วม/โครงการ)  

เอกสารประกอบการเรยีนการสอนพอเพียง 2.1 ภาระงานประจ า  

ครบถ้วน 1.จัดให้บรกิารสื่อ ส่ิงพิมพ์ เอกสาร  ตลอดปี 
2. อุปกรณ์เทคโนโลยีอยู่ในสภาพที่พร้อม ประกอบการเรยีนการสอนพอเพียงครบถ้วน การศึกษา 
ใช้งานได้ตลอดเวลา ตามจ านวนผูเ้รียน  

 2.ด าเนินการตรวจสอบเช็คอุปกรณ์และซ่อม 2 เดือนครั้ง 
 บ ารุงอุปกรณเ์ทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ  

 สามารถใช้งานได้   
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
 2.2  ภาระงานตาม ตบช  

 -  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที5่)  

1. ผู้เรียน จ านวน  1,070 คน 1.สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้    

2.เครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 137เครื่อง    พอเพียงกบัจ านวนผู้เรยีนและอยูใ่นสภาพใช ้  

3.เครื่องโปรเจ็คเตอร์จ านวน  34  เครื่อง การได้ดีทุกครั้ง (11.1.2)  

 2.ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือ  

 ให้ผู้เรยีนเรียนรู้ด้วยตนเองและเรยีนรู้แบบม ี  

 ส่วนร่วม(11.3.2)  

 2.4  โครงการ  

 -  
 (ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้ามี)  
   

   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 3.  ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับสื่อสิ่งพิมพ์และ 1.ตรวจแบบบันทึกการตรวจซ่อมบ ารุง ภาคเรียนละ1คร้ัง 

เอกสารประกอบการเรียนการสอนพอเพียง อุปกรณ์เทคโนโลยี  

ครบถ้วน 2.ประเมินความพึงพอใจ ปีละ 1 ครั้ง 

2. อุปกรณ์เทคโนโลยีร้อยละ 90 อยู่ใน   

สภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา   
 4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พัฒนา  

 1.ตรวจแบบบันทึกการตรวจซ่อมบ ารุง ภาคเรียนละ1คร้ัง 

เครื่องมือการตดิตาม/ประเมินผล อุปกรณ์เทคโนโลยี  สรุปปัญหาและแก้ไข  

1.แบบบันทึกการตรวจซ่อมบ ารุง 2.สรุปแบบประเมินความพึงพอใจและ ปีละ 1ครั้ง 
อุปกรณ์เทคโนโลย ี ปรับปรุงแก้ไข  
2.แบบประเมินความพึงพอใจ   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.6.1 แผนงานหน่วยงาน งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา   ฝ่ายบริการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน  

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท 
ส.ต
. 

1. ผลิตและให้บรกิารสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารประกอบ  2 230,000 - ด าเนินการ 
  การเรียนการสอน     

2. ตรวจสอบเช็คบ ารุงอุปกรณ์เทคโนโลยี 2 5,200 - ด าเนินการ 
3. ซ่อมแซมและจดัซื้ออุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีให้  2 477,200 - ด าเนินการ 
   สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา     

 - จัดซื้อคอมพิวเตอร์  800,000 -  ลงทุน 

 - จัดซื้อโปรเจคเตอร ์  250,000 - ลงทนุ 

 - จัดซื้อป้ายไฟว่ิงประชาสัมพนัธ ์  33,000 - ลงทนุ 

      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(หน่ึงล้านห้าแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) 

 
1,795,400 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
  ด าเนนิการ    712,400   บาท       งบลงทุน 1,083,000 บาท     งบพัฒนา..................บาท  

 
         ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 

      (นางสาวพรพรหม  เข้มตระกูล)                                (นางจันทนา  หวังสมนึก) 
                                 ผู้เสนองาน                                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
                                              
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................... ................................ 
(เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.6.1.1  งาน/กิจกรรม   ผลติและให้บริการสื่อ – สิ่งพิมพ์ – เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1  2 34 5 
แผนงานหน่วยงาน งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา    ฝ่าย  บริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 230,000 240,000 250,000 260,000 

2.อื่น ๆ     

รวม 230,000 240,000 250,000 260,000 
รายจ่าย     

1.ค่าวัสดุ      
- กระดาษ 208,000 218,000 228,000 238,000 
- หมึกพิมพ ์ 22,000 22,000 22,000 22,000 
2.ค่าใช้สอย     
3.ค่าตอบแทน     

     

4.ค่าพาหนะ     
     

5.ค่าครุภัณฑ์     
     

รวม 230,000 240,000 250,000 260,000 
 
           ลงชื่อ.......................................................  ลงชื่อ.......................................................... 

        (นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล)                                (นางจันทนา หวังสมนึก) 
                    ผู้เสนองาน                                                        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 

 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(เซอร์เรมอนด์ พเิศษศกัดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
 7.6.1.2  งาน/กิจกรรม    ตรวจสอบเช็คบ ารุงอุปกรณ์เทคโนโลยี   
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1  2 34 5 
แผนงานหน่วยงาน งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา    ฝ่าย  บริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     

1.จากโรงเรียน  5,200 5,400  5,600  5,800  
     

รวม 5,200  5,400  5,600  5,800  
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      

- เครื่องมือช่าง 2,000 2,000 2,000 2,000  
- น้ ายาท าความสะอาด 1,200 1,400 1,600 1,800  
- อุปกรณ์ท าความสะอาดเครื่อง 1,500 1,500 1,500 1,500 

2. ค่าใช้สอย     
     

3. ค่าตอบแทน     
     

4. ค่าพาหนะ 500 500 500  500 
     

1. ค่าครุภัณฑ์     
รวม  5,200 5,400  5,600  5,800  

 
 
           ลงชื่อ....................................................                    ลงชื่อ.................................................. 
                  (นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล)                                (นางจันทนา หวังสมนึก) 

                    ผู้เสนองาน                                                        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
 

                                         ผู้อนุมัติ 
ลงชื่อ......................................................... 

(เซอร์เรมอนด์ พเิศษศกัดิ)์ 
ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.6.1.3  งาน/กิจกรรม     ซ่อมแซมอุปกรณส์ื่อเทคโนโลยีให้สามารถใช้งานไดต้ลอดเวลา 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1  2 34 5 
แผนงานหน่วยงาน งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา    ฝ่าย  บริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     

1.จากโรงเรียน 1,322,000 251,100 253,200 273,000 
รวม 1,322,000 251,100 253,200 273,000 

รายจ่าย     
1.ค่าวัสดุ      

- ค่าหมึกพิมพ ์ 29,000 29,200 29,400 29,600 
2. ค่าใช้สอย        

- ค่าซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร ์ 53,000 63,500  64,000  64,500   
- ค่าซ่อมปริ้นเตอร์ 20,000 20,200  20,400  20,600   
- ค่าซ่อมบ ารุงและอุปกรณเ์ครื่องขยาย 20,000 20,200  20,400  20,600   

เสียงและไมโครโฟน      
- ค่าซ่อมบ ารุงโปรเจ็คเตอร์ 20,000 20,200  20,400  20,600   
- ค่าวัสดุกล้องถ่ายรูปและวีดิโอ 15,000 15,100 15,200 15,300 
- ค่าซ่อมบ ารุงระบบNetworkและServer 60,000 60,500 61,000 61,500 
- ค่าจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า 20,000 20,200  20,400  20,600   

1. ค่าตอบแทน         
2. ค่าพาหนะ 2,000 2,000 2,000 2,000 
3. ค่าครุภัณฑ์     

- ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง 800,000    

- ค่าจัดซื้อโปรเจคเตอร์ 20 เครื่อง 250,000    

- ค่าจัดซื้อป้ายไฟว่ิงประชาสัมพนัธ ์ 33,000    

     

รวม 1,322,000 251,100 253,200 273,000 

        ลงชื่อ..........................................................  ลงชือ่.......................................................... 
        (นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล)                                                (นางจันทนา หวังสมนึก)  
                    ผู้เสนองาน                                                        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝา่ยบริการ 

                                 

             ผู้อนุมัติ 
ลงชือ่......................................................... 

(เซอร์เรมอนด์ พเิศษศกัดิ)์ 
ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559    ฝ่ายบริการ                                                                          โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

ล าดบัท่ี   2  แผนงานหน่วยงาน งานอาคารสถานท่ี 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายบริการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ            นายอโนดา     คนพดูเพราะ 
ตอบสนอง            พันธกิจท่ี    -     ยุทธศาสตร์ท่ี    5   กลยุทธท่ี์    5.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี    10, 11 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี11.1ร่วม   - 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั   10.3.4   ขอ้  1.2ร่วม 7.3.2ข้อ 1-2 , 16.2  ข้อ  3, 16.3  
ข้อ 2 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี    -     ตัวบ่งชี้หลักท่ี   -   ร่วม  - เกณฑ์ท่ี  - 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ข้ันวางแผน  

1.เพื่อให้อาคารสถานที่เปน็ระเบียบ  1. ก าหนดนโยบาย ขอบเขตความ ม.ค.59 
เรียบร้อยเอ้ือ ต่อการใช้งาน(10.3.4)                                               ความรับผิดชอบ  
2.เพื่อให้ภูมิสถาปัตย์ มีความสอดคล้อง 2. น าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ พ.ค.59 
กับธรรมชาตเิป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง 3. ประชุมคณะกรรมการมอบหมายหน้าที ่ พ.ค.59 
เหมาะสม(10.3.4) รับผิดชอบ  
3.เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมสะอาด  2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
สุขลักษณะสวยงาม  (10.3.4) งานร่วม/โครงการ)  
4.เพื่อให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร 2.1 ภาระงานประจ า  
เรียนมัน่คง สะอาด และปลอดภัย มีส่ิง 1.จัดระบบและดูแลการซ่อมแซมอาคารเรียน   เม.ย.59 
อ านวยความสะดวกพอเพยีง อยู่ในสภาพ อาคารประกอบ  และสถานที่ต่างๆของ  
ใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมี สถานศึกษาเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช ้  
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน (11.1) 2.ดูแลการใช้อุปกรณ์และซ่อมบ ารุงอุปกรณ ์ ตลอดปีการศึกษา 
5.เพื่อให้บุคลากรมีประสบการณ์ตรงใน ต่างๆ  
การซ้อมแผนฉุกเฉิน 3.จัดท าแผนงานการดูแลความมั่นคงความ มิ.ย.59 
เปา้หมายเชิงปริมาณ ปลอดภัยของผู้ใช้ของอาคาร และสถานที ่  
1.อาคาร 2 อาคารเป็นระเบยีบ  ต่างๆ  
เรียบร้อยเอ้ือ ต่อการใช้งาน                                             4.จัดท าแผนการซ้อมแผนฉุกเฉิน มิย.59 
2.ภูมิสถาปัตย์  1 แห่ง มีความสอดคล้อง 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

กับธรรมชาตเิป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง 1.อาคารสถานที่เป็นระเบยีบเรยีบร้อยเอ้ือ ต่อ ตลอดปีการศึกษา 
เหมาะสม การใช้งาน(10.3.4)                                                
3.สภาพแวดล้อม  2 อาคาร สะอาด  2.ภูมิสถาปัตย์มีความสอดคล้องกับธรรมชาต ิ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
สุขลักษณะสวยงาม   เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
4.ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการจ านวน 65 ห้อง (10.3.4)  
เรียนมัน่คง สะอาด และปลอดภัย มีส่ิง 3. สภาพแวดล้อมสะอาด ถูกสุขลักษณะ  ตลอดปีการศึกษา 
อ านวยความสะดวกพอเพยีง อยู่ในสภาพ สวยงาม  (10.3.4)                                                       
ใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมี 4.จัดอาคารสถานที่  ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ   ตลอดปีการศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน  สะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ    
5.บุคลากรจ านวน  1381  มีประสบการณ ์ เอ้ือต่อการใช้งาน(11.1)  
ตรงในการซ้อมแผนฉุกเฉิน   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.  อาคาร ร้อยละ  85   เป็นระเบียบ  2.3  ภาระงานร่วม  
เรียบร้อยเอ้ือ ต่อการใช้งาน                                             1.ครูสร้างสรรค์ห้องเรียน  แหล่งเรียนรู ้ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2.ภูมิสถาปัตย์ร้อบละ 85   มีความ คุณภาพ (7.3.2.1)  
สอดคล้องกับธรรมชาตเิป็นมิตรกับ 2.ห้องเรียน / แหล่งรึยนรู้คุณภาพที่เปน็  ปีละ 1 ครั้ง 
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ต้นแบบ(7.3.2.2)  
3.สภาพแวดล้อม  2 อาคาร สะอาด  3.จัดบรรยากาศสถานศึกษาตามตามจิตตา ตลอดปีการศึกษา 
สุขลักษณะสวยงาม   รมณ์พระวรสาร   โดยมีชุมชนเครือข่าย  
4.ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการร้อยละ 85 ที่เกีย่วข้องมีส่วนร่วม(16.2,16.3)  
เรียนมัน่คง สะอาด และปลอดภัย มีส่ิง 2.2 โครงการ  (ใบงานที่  6)  
อ านวยความสะดวกพอเพยีง อยู่ในสภาพ -  
ใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมี 2.3 โครงการตามแผนพัฒนาฯ  
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน  โครงการพัฒนาอาคาร  สถานที่  สิ่งแวดล้อม มิ.ย.59 
5.บุคลากรร้อยละ 85  มีประสบการณ ์ สู่สังคมแห่งการเรียนรู ้  
ตรงในการซ้อมแผนฉุกเฉิน   
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
1.ระบบการดูแลการซ่อมแซมอาคารต่างๆ 1.ตรวจระบบการดูแลการซ่อมแซมอาคาร เดือนละ 1 ครั้ง 
2.แบบสังเกตการใช้อุปกรณ์ต่างๆ 2.แบบสังเกตการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง 
3.แบบส ารวจความมั่นคงของอาคาร 3.แบบส ารวจความมั่นคงของอาคาร ปีละ 1 ครั้ง 
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

4.แบบสังเกตการจัดสถานที่ความสะอาด 4.แบบสังเกตการจัดสถานที ่ เดือนละ 1 ครั้ง 
ความสวยงามความร่มร่ืน ความสะอาด ความสวยงามความร่มร่ืน  
 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
 1.สรุปการตรวจระบบการดูแลการซ่อมแซม เดือนละ 1 ครั้ง 
 อาคาร  
 2.สรุปแบบสังเกตการใช้อุปกรณต์่างๆ ปีละ 1 ครั้ง 
 3.สรุปแบบส ารวจความมั่นคงของอาคาร ปีละ 1 ครั้ง 
 4.สรุปแบบสังเกตการจัดสถานที ่ เดือนละ 1 ครั้ง 
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.6.2 แผนงานหน่วยงาน  งานอาคารสถานท่ี  ฝ่ายบริการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. จัดระบบและดูแลการซ่อมแซมอาคารเรียน   2 132,000 - ด าเนินการ 
 อาคารประกอบ  และสถานที่ต่างๆของ     
 สถานศึกษาเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้     
2. ดูแลการใช้อุปกรณ์และซ่อมบ ารุงอุปกรณต์่างๆ 2 227,000 - ด าเนินการ 
3. จัดท าแผนงานการดูแลความมัน่คงความ 2 156,000 - ด าเนินการ 
 ปลอดภัยของผู้ใช้ของอาคาร และสถานที ่     
 ต่างๆ     
4.  จัดท าแผนการซ้อมแผนฉกุเฉนิ 2 11,100 - ด าเนินการ 
5. จัดอาคารสถานที่  ห้องเรียนห้องปฏิบัตกิาร   2 51,000 - ด าเนินการ 
 สะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ       
 เอ้ือต่อการใช้งาน     
6 ภูมิสถาปัตย์มีความสอดคล้องกับธรรมชาต ิ 2 20,200 - ด าเนินการ 
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม     
7 โครงการพัฒนาอาคาร  สถานที่  สิ่งแวดล้อม 2    
 สู่สังคมแห่งการเรียนรู ้     
 - ปรับปรุงหลังคาทางเดิน  50,000 - ลงทุน 
 - ท าห้องอาเซีย่น  100,000 - ลงทุน 
 - ติดกล้องวงจรปดิ  150,000 - ลงทุน 

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย 
(แปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถว้น) 

 
897,300 - 

สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 597,300 บาท  งบลงทุน    300,000 บาท  งบพัฒนา..................บาท  
           ลงชื่อ..............................................  ลงชื่อ................................................. 

       ( นายอโนดา     คนพูดเพราะ )                                     ( นางจันทนา    หวังสมนึก) 
                                 ผู้เสนองาน                                                    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 

         
 

 

             ผู้อนุมัติ 
ลงชือ่......................................................... 

(เซอร์เรมอนด์ พเิศษศกัดิ)์ 
ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.6.2.1งาน/กิจกรรม จัดระบบและดูแลการซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ  และสถานท่ี
ต่างๆของสถานศกึษาเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้    
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน       งานอาคารสถานท่ี       ฝ่ายบริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 132,000 134,800 137,600 141,600 
2.อ่ืน ๆ     

รวม 132,000 134,800 137,600 141,600 
รายจ่าย     
       1. ค่าวัสดุ      

- ค่ากระดาษท าใบแจ้งซ่อม 200 200 200 200 
       2. ค่าใช้สอย     
            -อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงพื้นกระเบี้อง 20,700 21,400 22,100 23,100 
            -อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงประตูหน้าต่าง 30,700 31,400 32,100 33,100 
            -อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงพื้นสนาม 30,700 31,400 32,100 33,100 
            -อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงฝ้าและผนัง 30,700 31,400 32,100 33,100 
            -เครื่องมือซ่อมบ ารุง 10,000 10,000 10,000 10,000 
       3.ค่าตอบแทน     
            -ค่าเบี้ยเลี้ยง 5,000 5,000 5,000 5,000 
       4.ค่าพาหนะ 4,000 4,000 4,000 4,000 
       5.ค่าครุภัณฑ์     

รวม 132,000 134,800 137,600 141,600 
 
           ลงชื่อ.....................................................  ลงชื่อ....................................................... 

           ( นายอโนดา     คนพูดเพราะ)                              ( นางจันทนา    หวังสมนึก ) 
                                    ผู้เสนองาน                                          ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
 
                            ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
( เซอรเ์รมอนด์    พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559    ฝ่ายบริการ                                                                          โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.6.2.2งาน/กิจกรรม ดูแลการใช้อุปกรณ์และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ตา่งๆ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน       งานอาคารสถานท่ี       ฝ่ายบริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
        1. จากโรงเรียน 221,800 227,600 233,400 234,400 
        2. อ่ืนๆ     

รวม 221,800 227,600 233,400 234,400 
รายจ่าย     
         1. ค่าวัสดุ     
     
          2. ค่าใช้สอย     
               -อุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 153,000 156,000 159,000 160,000 
               -อุปกรณ์ซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า/ไฟฟ้า 21,000 22,000 23,000 23,000 
               -อุปกรณ์ซ่อมประปา 6,700 7,400 8,100 8,100 
               -อุปกรณ์ซ่อมสุขภัณฑ์ 21,000 22,000 23,000 23,000 
               -เครื่องมือช่าง 10,100 10,200 10,300 10,300 

2. ค่าตอบแทน     
                -ค่าเบี้ยเลี้ยง 5,000 5,000 5,000 5,000 
          4. ค่าพาหนะ 5,000 5,000 5,000 5,000 
          5. ค่าครุภัณฑ์     

รวม 221,800 227,600 233,400 234,400 
 

ลงชื่อ..............................................        ลงชื่อ................................................ 
          ( นายอโนดา    คนพูดเพราะ )                                      ( นางจนัทนา    หวังสมนึก ) 

                                 ผู้เสนองาน                                                      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
 
                                  ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ................ ......................................... 
                 ( เซอร์เรมอนด์    พิเศษศกัดิ์ ) 

               ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.6.2.3งาน/กิจกรรมจัดท าแผนงานการดูแลความมั่นคงความปลอดภยัของผู้ใช้ของอาคาร และ
สถานท่ีต่างๆ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 

แผนงานหน่วยงาน      งานอาคารสถานท่ี       ฝ่ายบริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
      1. จากโรงเรียน 306,000 22,400 23,400 23400 
      2. อ่ืนๆ     

รวม 306,000 22,400 23,400 23400 
รายจ่าย     
       1. ค่าวัสดุ     
            -อุปกรณ์กล้องวงจรปิด 284,500    
           -อุปกรณ์จราจร 2,200 2,300 2,400 2,400 
           -สติ๊กเกอร์ป้ายเตือนต่างๆ 2,200 2,300 2,400 2,400 
         -น้ ายาดับเพลิง 10,700 11,000 11,400 11,400 
      2. ค่าใช้สอย     
            -ค่าอาหารรับรอง 1,100 1,200 1,300 1,300 
      3. ค่าตอบแทน     
            -ค่าวิทยากร 4,200 4,400 4,600 4,600 
      4. ค่าพาหนะ 1,100 1,200 1,300 1,300 
      5. ครุภัณฑ์     

รวม 306,000 22,400 23,400 23400 
 
    ลงชื่อ..............................................        ลงชื่อ................................................ 
              ( นายอโนดา    คนพูดเพราะ )                                           ( นางจันทนา    หวังสมนึก ) 
                          ผู้เสนองาน                                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
                                  ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
                        (เซอร์เรมอนด์    พิเศษศักดิ์ ) 
                                  ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.6.2.4งาน/กิจกรรม จัดท าแผนการซ้อมแผนฉุกเฉิน 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน       งานอาคารสถานท่ี           ฝ่ายบริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
     1. จากโรงเรียน 11,100 11,200 11,300 11,300 
     2. อ่ืนๆ     

รวม 11,100 11,200 11,300 11,300 
รายจ่าย     
        1. ค่าวัสดุ     
              -ค่ากระดาษท าเอกสารต่างๆ 1,100 1,200 1,300 1,300 
              -ค่าอุปกรณ์สถานการณ์จ าลอง 6,000 6,000 6,000 6,000 
        2. ค่าใช้สอย     
              -ค่าอาหารรับรอง 2,000 2,000 2,000 2,000 
              -ค่าของที่ระลึก 2,000 2,000 2,000 2,000 
         3. ค่าตอบแทน     
         4. ค่าพาหนะ     
         5. ค่าครุภัณฑ์     

รวม 11,100 11,200 11,300 11,300 
 
   ลงชื่อ..............................................                  ลงชื่อ................................................ 
            ( นายอโนดา    คนพดูเพราะ )                                                ( นางจันทนา    หวังสมนึก ) 
                      ผู้เสนองาน                                                     ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
 
                                 ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
     (เซอร์เรมอนด์    พิเศษศักดิ์ ) 
      ผูอ้ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.6.2.5 งาน/กิจกรรม จัดอาคารสถานท่ี  ห้องเรียนห้องปฏบิัตกิาร  สะอาดเป็นระเบียบ    
เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ  เอ้ือต่อการใช้งาน 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน      งานอาคารสถานท่ี       ฝ่ายบริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
     1. จากโรงเรียน 51,000 52,000 53,000 53,000 
     2. อ่ืนๆ     

รวม 51,000 52,000 53,000 53,000 
รายจ่าย     
     1. ค่าวัสดุ     
          -อุปกรณ์ท าความสะอาด 13,300 13,600 13,900 13,900 
          -น้ ายาท าความสะอาด 30,500 31,000 31,500 31,500 
          -อุปกรณ์ดูแลพันธุ์ไม้และปุ๋ย 5,200 5,400 5,600 5,600 
      2. ค่าใช้สอย     
          -ค่าอาหารรับรอง 1,000 1,000 1,000 1,000 
      3. ค่าตอบแทน     
      4. ค่าพาหนะ 1,000 1,000 1,000 1,000 
      5. ค่าครุภัณฑ์     

รวม 51,000 52,000 53,000 53,000 
 
 
           ลงชื่อ......................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
                       ( นายอโนดา     คนพูดเพราะ )                            ( นางจนัทนา    หวังสมนึก ) 
                                 ผู้เสนองาน                                                    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
 
                                               ผู้อนุมัติ 
                                                   ลงชื่อ......................... ................................ 
                                                                   ( เซอร์เรมอนด์    พิเศษศกัดิ์ ) 
                                                                                 ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.6.2.6 งาน/กิจกรรม จัดภูมสิถาปตัยม์ีความสอดคล้องกับธรรมชาตเิป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม          
อย่างเหมาะสม 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน       งานอาคารสถานท่ี       ฝ่ายบริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
     1. จากโรงเรียน 20,200 20,400 20,600 20,600 
     2. อ่ืนๆ     

รวม 20,200 20,400 20,600 20,600 
รายจ่าย     
      1. ค่าวัสดุ     
             -อุปกรณ์ประดับตามเทศกาล 10,200 10,400 10,600 10,600 
       2. ค่าใช้สอย     
             -ต้นไม้ / ดอกไม้ประดับ 8,000 8,000 8,000 8,000 
       3. ค่าตอบแทน     
       4. ค่าพาหนะ 2,000 2,000 2,000 2,000 
       5. ค่าครุภัณฑ์     

รวม 20,200 20,400 20,600 20,600 
 
 
           ลงชื่อ......................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
                       ( นายอโนดา     คนพูดเพราะ )                              ( นางจนัทนา    หวังสมนึก ) 
                                   ผู้เสนองาน                                          ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
 
                                               ผู้อนุมัติ 
                                                   ลงชื่อ......................................................... 
                                                                   ( เซอร์เรมอนด์    พิเศษศกัดิ์ ) 
                                                                                ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559    ฝ่ายบริการ                                                                          โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

แผนงานตามโครงสร้าง  งานอาคารสถานท่ี 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  แผนงานด้านการจัดการศึกษา 

แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภิบาล) 
แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  

ชื่อโครงการ  พัฒนาอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ  ประจ า ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน  ฝ่ายบริการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายอโนดา       คนพูดเพราะ 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี    -     ยุทธศาสตร์ท่ี    5    กลยุทธ์ท่ี      5.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี 11,13 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี  11.1  ร่วม   
10.3  ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั   -  ร่วม 7.3.2 ข้อ 1-2 , 16.2  ข้อ 3, 10.3.4  ข้อ  
1.2 ,16.3 ข้อ 2 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี    -     ตัวบ่งชี้หลักท่ี  -   ร่วม  - เกณฑ์ท่ี-   
1.หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนา
ผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา
24(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ จากสื่อการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ   
เพื่อให้โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง  สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน                                                                                                                                           

ฝ่ายอาคารสถานที่เห็นถึงความส าคัญของบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  จึงเห็น
ควรพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และจัดท าห้องสมุดอาเซี่ยนขึ้นภายใต้  โครงการพัฒนาอาคาร  สถานที่  
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1.เพื่อให้มหี้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี    
2.2 เพื่อให้มสีภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรบัผู้เรียน  
2.3. เพื่อให้มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรยีนรู้
ภายในสถานศึกษา 
2.4 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง  ผูท้ี่เกีย่วข้อง 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 อาคารเรียน  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการจ านวน 65  ห้อง   มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีส่ิง
อ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี    
3.1.2  สภาพแวดล้อม  1   แห่งร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้แหง่ ส าหรับผู้เรียน  
3.1.3 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา   3  จุดและใช้ประโยชนจ์ากแหลง่เรียนรู้
ภายในสถานศึกษา 
3.1.4 ผู้เรียนจ านวน  1288   คน   บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง  ผู้ที่เกีย่วข้อง จ านวน 200 คน มี
การพัฒนาการการเรียนรู ้  

 3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 อาคารเรียน  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ   ทุกห้อง   มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกต้องตามสุขอนามัย   
3.2.2  สภาพแวดล้อมร่มรื่นสวยงาม    และมีแหล่งเรียนรู้คณุภาพ   ส าหรับผู้เรียน    
3.2.3 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา   3  จุดมีคุณภาพ   และผู้เรียนไดใ้ช้
ประโยชนจ์ริง   จากแหล่งเรยีนรู้ภายในสถานศึกษา 
3.2.4 บุคลากรของสถานศึกษา    มีการพัฒนาการการเรียนรู้อย่างยั่งยนืมีคุณภาพ  

 3.3 ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
3.3.1 อาคารเรียน  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ     ร้อยละ   85 มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีส่ิงอ านวย
ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกต้องตามสุขอนามัย   
3.3.2  สภาพแวดล้อมร้อยละ  85  ร่มรื่นสวยงาม    และมีแหล่งเรียนรู้คุณภาพ   ส าหรับผูเ้รียน   
3.3.3 ร้อยละ  85  ของพื้นที่  มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศกึษา มีคุณภาพ   และ
ผู้เรียนไดใ้ช้ประโยชนจ์ริง   จากแหล่งเรยีนรู้ภายในสถานศกึษา 
3.3.4   บุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ   85 มีการพัฒนาการการเรียนรู้อย่างยั่งยนืมีคุณภาพ  

4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ   
1.1 ก าหนดขั้นตอนการพัฒนาพื้นที่จัดท าแหล่งเรียนรู ้ มี.ค. 59 นางจันทนา หวังสมนึก 

1.2 น าเสนอผู้บริหารเพื่อพจิารณาอนุมัต ิ มี.ค. 59 นางจันทนา หวังสมนึก 

1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มี.ค. 59 นางจันทนา หวังสมนึก 

1.4 ประชุมคณะกรรมการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ มี.ค. 59 นางจันทนา หวังสมนึก 

   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
2.1 ปรับปรุงพื้นที่สวนต่างๆรอบบริเวณโรงเรียน  นายอโนดาคนพูดเพราะ 
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- จัดท าป้ายชื่อต้นไมทุ้กชนิดเป็นป้ายพิวเจอร์บอร์ด   
พิมพ์สี   

- เพิ่มต้นไม้พร้อมทัง้ใส่ปุย๋เติมดิน   
2.2 ปรับปรุงสวนอาเซี่ยน ซ่อมแซมรูปปั้นสัตว์  นางสาวนารี นักปี ่
2.3 ปรับปรุงสวนนักวิทยาศาสตร์ ใหดู้มีชีวิต สดชื่นสวยงาม  นายปัญญา ปราบเสียง 

- จัดตั้งคอมพิวเตอร์บอกเล่าประวัติแต่ละท่าน   
2.4 ปรับปรุงห้องสมุดเล็กเปน็ห้องสมุดอาเซี่ยน  นางสาวกิตติยา 

- เสริมชั้นวางหน้งสือเกี่ยวกับ 10 ประเทศในอาเซี่ยน   
- ติดตั้งเคาเตอร์วางคอมศึกษาเฉพาะเรื่องอาเซี่ยน   
- ตกแต่งห้องด้วยภาพและตุ๊กตาประจ าชาต ิ   
- ปรับปรุงเบาะรองนั่งเก่าให้สวยงาม   

3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
3.1 แบบตรวจสอบข้อมูล  นางจันทนา หวังสมนึก 

3.2 แบบสอบถาม  นางจันทนา หวังสมนึก 

3.3 แบบประเมินความพึงพอใจ  นางจันทนา หวังสมนึก 

   
 
5. สถานท่ีด าเนินงาน     
      โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา    
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
     1  เมษายน – 31 พฤษภาคม  2559 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากโรงเรยีน 150,000 151,000 152,000 153,000 
- อ่ืน ๆ     

รวม 150,000 151,000 152,000 153,000 
รายจ่าย     
- ค่าวสัด ุ     
1.ท าป้ายชื่อต้นไม ้ 5,000 5,000 5,000 5,000 
2.ซื้อต้นไม้ – ดิน – ปุ๋ย 10,000 10,100 10,200 10,300 
3. บอร์ดความรู้ 8 กลุ่มสาระและอุปกรณ์ตบแต่งสวน 25,000 25,200 25,400 25,600 
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7. งบประมาณ 
8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 8.1 แบบตรวจสอบข้อมูล 
 8.2 แบบสอบถาม  
 8.3 แบบประเมินความพึงพอใจ 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จกัแสวงหาความรู้จากแหล่งที่พบเหน็ 
9.2 ผู้ปกครองได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลต่างๆ  จากแหล่งเรียนรู้ในบรเิวณโรงเรียน 
 

10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 

4.เคาเตอร์และชัน้วางหนังสือ 26,000 26,200 26,400 26,600 
5.ตบแต่งห้องและอุปกรณ ์ 20,000 20,200 20,400 20,600 
6.ซ่อมเบาะรองนั่ง 2,000 2,000 2,000 2,000 
7.หนังสือ-เอกสาร-ซีดี เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน 15,000 15,100 15,200 15,300 
8.จัดท าสถานที่วางคอมพิวเตอร ์ 30,000 30,200 30,400 30,600 
- ค่าใช้สอย     
อาหารครูและพนักงาน 2,000 2,000 2,000 2,000 
- ค่าตอบแทน     
ช่างซ่อมตัวสัตว์ประเทศในอาเซียน 3,000 3,000 3,000 3,000 
ช่างท าโปรแกรม  2 เรี่องนกัวิทยาศาสตร์,อาเซียน 5,000 5,000 5,000 5,000 
- ค่าพาหนะ 2,000 2,000 2,000 2,000 
- ค่าครุภัณฑ์     
คอมพิวเตอร์บอกเล่าประวัตินักวทิยาศาสตร์ 2 เครื่อง 5,000 5,000 5,000 5,000 
ปรับปรุงคอมพิวเตอร์เก่า     

รวม 150,000 151,000 152,000 153,000 
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ผู้เสนอโครงการ   
      

…………………………………… 
( นายอโนดา    คนพูดเพราะ ) 

ผู้พิจารณาโครงการ 
  

…………………………………… 
    ( นางจันทนา    หวังสมนึก) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

……………………………………  

( เซอรเ์รมอนด์    พิเศษศักดิ)์ 
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ล าดบัท่ี   3   แผนงานหน่วยงาน งานพัสดุครุภัณฑ์ 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายบริการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ            นางประทุมทิพย์    ศรีเผด็จ 
ตอบสนอง             พันธกิจท่ี    2     ยุทธศาสตร์ท่ี        กลยุทธ์ท่ี 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี    12    ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี   -  ร่วม   - 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั -  ข้อ  -  ร่วม 12.3 ข้อ - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี    -     ตัวบ่งชี้หลักท่ี   -   ร่วม  - เกณฑ์ท่ี  - 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อให้ทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ถูกต้อง 1.ประชุมคณะกรรมการ เม.ย.59 
เป็นระบบ 2.ศึกษาข้อมูลจากทะเบียนพัสดุครุภัณฑ ์  
2.เพื่อให้ พัสดุ ครุภัณฑ์ของสถานศกึษา ของปีการศึกษา 2558  
อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอและเพียงพอ 3.ศึกษาข้อมูลพัสดุครุภัณฑท์ี่ต้องการใช ้  
3.เพื่อให้ มีเอกสารการเบิกจ่ายพัสดุ ในการเรียนการสอน  
ครุภัณฑ์ถูกต้อง  เน้นความประหยัดเป็น 4.ตรวจสอบจ านวนพัสดุครุภัณฑท์ี่ม ี  
ส าคัญ 5.น าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ พ.ค. 59 
4.เพื่อให้มีเอกสารการตรวจสอบและ   
จ าหน่าย พัสดุ ครุภัณฑถ์ูกต้อง   
5.สถานศึกษามีการประกันคณุภาพ   
ภายในของสถานศกึษาตามที่ก าหนดใน   
กฎกระทรวง   
   
เปา้หมายเชิงปริมาณ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า  
1. ผู้เรียนจ านวน    1,070     คน /ภาระงานร่วม/โครงการ)  
2. บุคลากรครู  จ านวน   67   คน 2.1 ภาระงานประจ า  
3. พนักงาน-พี่เลี้ยงจ านวน   34    คน 1.จัดท าทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของ มี.ค. 59 
 สถานศึกษาใหเ้ป็นหมวดหมู่อย่างเปน็ระบบ   
 และง่ายต่อการตรวจสอบ  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
เปา้หมายเชิงคุณภาพ 2.จัดท ารายงานเสนอการจัดซื้อ   จัดจ้าง    พ.ค. 59  
1.ทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ถูกต้อง พัสดุครุภัณฑ์และการขนย้าย  จดัวาง  จัดตั้ง  
เป็นระบบ พัสดุครุภัณฑใ์ห้เหมาะสมกบัการใช้งาน     
2.พัสดุ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษาอยู่ใน 3.ให้บริการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ให้กับฝ่าย ภาคเรียนละ1ครั้ง  
สภาพใช้งานไดเ้สมอและเพียงพอ หรือหมวดต่างๆ และควบคุมการใชง้านให ้  
3.มีเอกสารการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์  ถูกต้องโดยเน้นความประหยัดเป็นส าคญั  
ถูกต้อง  เนน้ความประหยัดเป็นส าคญั 4.ส ารวจพัสดุครุภัณฑ์ที่คงเหลือในแต่ละปี    ภาคเรียนละ1ครั้ง 
4.มีเอกสารการตรวจสอบและ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ  
จ าหน่าย พัสดุ ครุภัณฑถ์ูกต้อง จ าหน่ายพัสดุครุภัณฑจ์ากบัญชีทะเบียน  
5.มีการประกันคุณภาพภายในของ 2.2  ภาระงานตาม ตบช(ใบงานที2่)  
ของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน 1.จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ (เกีย่วกับพัสด ุ  
กฎกระทรวงเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์)  ในสถานศึกษาโดยการก าหนด  
 ผู้รับผิดชอบและจดัท าระบบสารสนเทศให ้  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป็นหมวดหมูถู่กต้อง ครอบคลุม  ทนัสมัย    
1.ทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ถูกต้อง และพร้อมใช้  (12.3.1)  
เป็นระบบร้อยละ 90 2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที5่)  
2.พัสดุ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษาร้อยละ  -  
90อยู่ในสภาพใช้งานไดเ้สมอและเพยีงพอ 2.4  โครงการ (ใบงานที6่)  
3.ร้อยละ 90 ของเอกสารการเบิกจ่ายพัสดุ   -  
ครุภัณฑ์ถูกต้อง  เนน้ความประหยัดเป็น          
ส าคัญ  3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
4.เอกสารการตรวจสอบและจ าหน่าย  1.ตรวจสอบทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ ภาคเรียนละ1คร้ัง 

 พัสดุ ครุภัณฑ์ร้อยละ 90 ถูกต้องเป็นจริง  2.แบบประเมินความพึงพอใจ ปีละ 1 ครั้ง 
5.มีการประกันคุณภาพภายในของ    
สถานศึกษาตามที่ก าหนดใน   
กฎกระทรวงเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ ์ 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

ร้อยละ  90 1.สรุปข้อมูลจากแบบตรวจสอบทะเบียน ภาคเรียนละ1คร้ัง 

 พัสดุครุภัณฑ ์  
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล 2.สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษาละ 1ครั้ง 
1.แบบตรวจสอบทะเบียนพัสดุครุภัณฑ ์   
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
2.แบบประเมินความพึงพอใจ   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.6.3 แผนงานหน่วยงาน  งานพัสดุครุภัณฑ์    ฝ่ายบริการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน  

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. จัดท าทะเบยีนพัสดคุรุภัณฑ ์ 2 2,100 - ด าเนินการ 

2.  ซ่อมและจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ ให้บรกิารเบกิจ่าย 2 130,000 - ลงทนุ 

 พัสดุครุภัณฑ ์     

3. ตรวจสอบและบ ารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ ์ 2 5,100  - ด าเนินการ  
       
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(หน่ึงแสนเกา้หมื่นเจด็พันสองร้อยบาทถ้วน) 

 
197,200 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 

  ด าเนนิการ 137,200 บาท  งบลงทุน 60,000 บาท  งบพัฒนา..................บาท  
 
 

         ลงชื่อ.........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
            (นางประทุมทิพย์  ศรีเผดจ็)                                 (นางจันทนา  หวังสมนึก) 

                                 ผู้เสนองาน                                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ  
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ................. ........................................ 
(เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.6.3.1  งาน/กิจกรรม    จัดท าทะเบยีนพัสดุครุภัณฑ์ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1  2 34 5 
แผนงานหน่วยงาน งานพัสดุครุภัณฑ์      ฝ่าย  บริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 2,100 2,200 2,300 2,400 

2.อื่น ๆ     

รวม 2,100 2,200 2,300 2,400 
รายจ่าย     

1.ค่าวัสดุ      

- ค่าเอกสารส ารวจ 500 500 500 500 

- ค่าสติ๊กเกอร์เพื่อลงทะเบียน 1,600 1,700 1,800 1,900 

2.ค่าใช้สอย     
     

3.ค่าตอบแทน     
     

4.ค่าพาหนะ     
     

5.ค่าครุภัณฑ์     
     

รวม 2,100 2,200 2,300 2,400 
 
           ลงชื่อ......................................................  ลงชื่อ.......................................................... 

          (นางประทุมทิพย์  ศรเีผด็จ)                                             (นางจันทนา  หวังสมนึก) 
                      ผู้เสนองาน                                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 

 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ.................. ....................................... 
(เซอร์เรมอนด์ พเิศษศกัดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

 7.6.3.2  งาน/กิจกรรม   ซ่อมและจดัซ้ือพัสดุครุภัณฑ์ ให้บริการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1  2 34 5 
แผนงานหน่วยงาน  งานพัสดุครุภณัฑ์    ฝ่าย  บริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 190,000  195,000 200,000 205,000 

     

รวม 190,000  195,000 200,000 205,000 
รายจ่าย     

1.ค่าวัสดุ      

ค่าอุปกรณ์ของใช้ในห้องเรยีน  169,000 174,000 179,000 184,000 

ไวท์บอร์ด หมึกเติม  แปรงลบกระดาน     

ไม้กวาด ไมถู้พื้น ผ้าถพูื้น ถังน้ า      
ถังขยะ  ยาฆ่าเชื้อโรค  ถุงขยะ       

       ยาฉีดยุง  สบู่เหลวล้างมือ     
     

4.ค่าพาหนะ 1,000 1,000 1,000 1,000 
     

           5.ค่าครุภัณฑ์     

- ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ 20,000 20,000 20,000 20,000 
     

รวม 190,000  195,000 200,000 205,000 
 
           ลงชื่อ......................................................     ลงชื่อ................................ .................... 

             (นางประทุมทิพย์   ศรีเผดจ็)                                    (นางจันทนา  หวังสมนกึ) 
                                ผู้เสนองาน                                                    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 

 
                                         ผู้อนุมัติ 

 ลงชื่อ.................... ..................................... 
(เซอร์เรมอนด์ พเิศษศกัดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.6.3.3  งาน/กิจกรรม     ตรวจสอบและบ ารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1  2 34 5 
แผนงานหน่วยงาน  งานพัสดุครุภณัฑ์    ฝ่าย  บริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน  5,100 5,200  5,300 5,400 

     

รวม  5,100 5,200  5,300 5,400 
รายจ่าย     

    1.ค่าวัสดุ      

- ค่าเอกสารส ารวจ   500 500   500  500    
     

     

2.ค่าใช้สอย     
-  ค่าอุปกรณ์บ ารุงรักษา 3,600  3,700   3,800   3,900    
3.ค่าตอบแทน     

     
4.ค่าพาหนะ 1,000 1,000 1,000 1,000 
5.ค่าครุภัณฑ์     

     

รวม  5,100 5,200  5,300 5,400 
 
  

        ลงชื่อ........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
        (นางประทุมทิพย์   ศรีเผด็จ)                                              (นางจันทนา  หวังสมนึก) 

                        ผู้เสนองาน                                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
 

                                         ผู้อนุมัติ 
ลงชื่อ.................. ....................................... 

    (เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์ 
   ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี  4   แผนงานหน่วยงาน งานสิ่งแวดล้อม 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายบริการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ            นางสาวทรงศรี  สีฟา้ 
ตอบสนอง            พันธกิจท่ี         ยุทธศาสตร์ท่ี   5      กลยุทธ์ท่ี  5.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี    2 , 13  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักท่ี 2.4, 13.1   
ร่วม 11.1 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั 2.4 ข้อ 1,2 , 13.1 ข้อ 1  ร่วม  11.1 ข้อ 3 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี    -     ตัวบ่งชี้หลักท่ี   -   ร่วม  - เกณฑ์ท่ี  - 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  
1. เพื่อให้บุคลากรตระหนกั รู้คุณค่า  1 แต่งตั้งคณะกรรมด าเนนิการ เม.ย.59 
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 2 ประชุมชี้แจง  
(2.4) 3 น าเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ  
2.เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศกึษา   
และสามารถใช้ประโยชนจ์ากแหล่งเรยีนรู ้   
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ    
บุคลากรของสถานศกึษารวมทั้ง   
ผู้ที่เกีย่วข้อง(13.1)   
   
เปา้หมายเชิงปริมาณ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
1. ผู้เรียนจ านวน    1,288    คน งานร่วม/โครงการ)  
2. บุคลากรครู  จ านวน   67    คน 2.1 ภาระงานประจ า ตลอดปี 
3. พนักงาน-พี่เลี้ยงจ านวน   34     คน 1.บ ารุงรักษาพันธุ์ไม้รอบบริเวณโรงเรียน  
4. ผู้ปกครองและชุมชนจ านวน 100 คน 2.ดูแลรับผิดชอบเรื่องความสะอาดและความ   
 เป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณโรงเรียน  

 รวมถึงการก าจัดขยะมูลฝอย  
  3.จัดระบบการอนุรักษ์พลังงานภายใน  
 สถานศึกษา     
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
  4.ดูแลรับผิดชอบตกแต่งสนามและบริเวณ  

เปา้หมายเชิงคุณภาพ ที่ว่างใหเ้รียบร้อยสวยงาม  พร้อมที่จะใชเ้ป็น  

1. บุคลากรตระหนัก รู้คณุค่า ร่วมอนุรักษ ์ แหล่งเรียนรู้ได้อยู่เสมอ  

และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 5. สร้างความตระหนักให้ความรู้เรื่อง ก.ค.59  
2.มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
และสามารถใช้ประโยชนจ์ากแหล่งเรยีนรู ้ 6. รณรงค์ทิ้งขยะให้ถกูถัง มิ.ย.59 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ 7. ส่งเสริมการ Reuse & Recycle พ.ย.59 
บุคลากรของสถานศกึษารวมทั้งผูท้ี ่ 2.2  ภาระงานตาม ตบช(ใบงานที2่)  

เกี่ยวข้อง   1.สร้างความตระหนักบุคลากรให้    รู้คุณค่า      

 ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (2.4 )  

  2.มีการสร้างและพัฒนาแหลง่เรียนรู้ภายใน  

 สถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู ้  

 ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อ  

 พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ สถานศึกษารวมทั้งผู้ทีเ่กี่ยวข้อง (13.1)  

 1. บุคลากรร้อยละ 90  ตระหนัก รู้คุณค่า  2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที5่)  

 ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  -  

 2.แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาร้อยละ  2.4  โครงการ (ใบงานที6่)  

90  -  

   3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล 1.แบบสอบถามเรื่องการอนุรักษ ์ ส.ค.59 
1. สรุปแบบประเมินโครงการ 2.ประเมินการใช้ประโยชนจ์ากแหลง่เรียนรู ้  ภาคละ1ครั้ง 
2.สรุปแบบประเมนิการใช้ประโยชนจ์าก 3.แบบทดสอบความรู้จากแหล่งเรยีนรู ้ ปีละ 1 ครั้ง 
แหล่งเรียนรู ้   

3.สรุปแบบทดสอบความรู้จากแหล่ง  4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

เรียนรู ้ 1. สรุปแบบสอบถาม ก.ย.59  
 2.สรุปแบบประเมนิการใช้ประโยชนจ์ากแหล่ง  
 เรียนรู ้ ภาคเรียนละ1ครั้ง 
 3.สรุปแบบทดสอบความรู้จากจากแหล่ง  ปีการศึกษาละ 1ครั้ง 
 เรียนรู ้  
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.6.4 แผนงานหน่วยงาน  งานสิ่งแวดล้อม    ฝ่ายบริการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน  

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท 
ส.ต
. 

1. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 3 20,500 - ด าเนินการ 

 และสามารถใช้ประโยชนจ์ากแหล่งเรยีนรู้เพื่อ       

 พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ     

 สถานศึกษารวมทั้ง  ผู้ที่เกี่ยวข้อง     
2. สร้างความตระหนักให้ความรู้เรื่อง 1 4,100   - ด าเนินการ 

 การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม     
3. กิจกรรม Reuse & Recycle  1 6,100 - พัฒนา 
4. กิจกรรมรณรงค์ทิ้งขยะให้ถูกถัง 1 1,100 - ด าเนินการ  

      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(สามหมื่นหน่ึงพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

 
 31,800 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 

  ด าเนนิการ 25,700 บาท  งบลงทุน …………บาท   งบพัฒนา 6,100 บาท  
 

                           

         ลงชื่อ.........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
           (นางสาวทรงศรี  สีฟ้า)                                             (นางจันทนา  หวังสมนึก) 

                                ผู้เสนองาน                                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ  
                                         
                                        ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
(เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.6.4.1  งาน/กิจกรรม จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานสิ่งแวดล้อม     ฝ่าย  บริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     

1.จากโรงเรียน 20,500 21,000 21,500 22,000 
2.อ่ืน ๆ     

รวม 20,500 21,000 21,500 22,000 
รายจ่าย     

1.ค่าวัสดุ      
- อุปกรณ์ตกแตง่ตุ๊กตา กระถาง น้ าพ ุ 7,500  8,000  8,500  9,000  
- ไม้ดอก / ไม้ประดับ   5,000 5,000 5,000 5,000 
- แผ่นป้ายความรู้ 6,000 6,000 6,000 6,000 
- เอกสารประเมนิการใช้แหล่งเรียนรู ้ 500 500 500 500 
- เอกสารทดสอบความรู้ 500 500 500 500 
2.ค่าใช้สอย     
3.ค่าตอบแทน     
4.ค่าพาหนะ 1,000 1,000 1,000 1,000 
5.ค่าครุภัณฑ์     

     

รวม 20,500 21,000 21,500 22,000 
 
           ลงชื่อ......................................................  ลงชื่อ.......................................................... 

             (นางสาวทรงศรี  สีฟ้า)                                              (นางจันทนา  หวังสมนึก) 
                           ผู้เสนองาน                                                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 

 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ....................... .................................. 
(เซอร์เรมอนด์ พเิศษศกัดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.6.4.2  งาน/กิจกรรม  สร้างความตระหนักให้ความรู้เร่ืองการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 2  3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน   งานสิ่งแวดล้อม    ฝ่าย  บริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
      1.จากโรงเรียน 4,100 4,200 4,300 4,400  

2.อ่ืนๆ     
รวม 4,100 4,200 4,300 4,400  

รายจ่าย     
1.ค่าวัสดุ      
- เอกสารประชาสัมพันธ์ 2,100 2,200 2,300 2,400 
- แผ่นซีดีความรู้เรื่องการอนุรักษ์ฯ     500 500 500 500 

                  12 แผ่น         
- เอกสารประเมนิความรู้ 500 500 500 500 
2.ค่าใช้สอย         
- อาหารรับรอง 500 500 500 500 
3.ค่าตอบแทน     

-     

5.ค่าพาหนะ 500 500 500 500 
                  -     

           6.ค่าครุภัณฑ์     
รวม 4,100 4,200 4,300 4,400  

                          
ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 

        (นายนิวัตร      ค ามี)                                             (นางจันทนา  หวังสมนึก) 
                    ผู้เสนองาน                                                        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 

                                         ผู้อนุมัต ิ
ลงชื่อ......................................................... 

(เซอร์เรมอนด์ พเิศษศกัดิ)์ 
ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.6.4.3  งาน/กิจกรรม     ส่งเสริม Reuse & Recycle 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 2  3 4  5 
แผนงานหน่วยงาน  งานสิ่งแวดล้อม    ฝ่าย  บริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากผู้เรียน 6,100 6,200 6,300 6,400  

     
รวม   6,100 6,200 6,300 6,400  

รายจ่าย     
1.ค่าวัสดุ      

          -อุปกรณ์ส าหรับประดิษฐ์ 3,600 3,700 3,800 3,900 
          -สี / กระดาษสี / กาว / กรรไกร /ปืนกาว      
          /กระดาษแข็งเทาขาว / ลวดเย็บกระดาษ     
          -อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ     
      2.ค่าใช้สอย           
          -ของรางวัล 2,000 2,000 2,000 2,000 
     3.ค่าตอบแทน     
     4.ค่าพาหนะ 500 500 500 500 
     5.ค่าครุภัณฑ์     

     

รวม   6,100 6,200 6,300 6,400  
 
         ลงชื่อ........................................................               ลงชื่อ.......................................................... 

             (นางจันทนา  หวังสมนกึ)                                  (นางจันทนา  หวังสมนกึ) 
                                 ผู้เสนองาน                                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 

 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ.................. ....................................... 
(เซอร์เรมอนด์ พเิศษศกัดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.6.4.4  งาน/กิจกรรม       รณรงค์ท้ิงขยะให้ถูกถัง  
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 2  3 4  5 
แผนงานหน่วยงาน  งานสิ่งแวดล้อม       ฝ่าย  บริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
      1.จากโรงเรียน 1,100 1,200 1,300 1,400   

     
รวม 1,100 1,200 1,300 1,400   

รายจ่าย     
     1.ค่าวัสดุ      

- เอกสารประชาสัมพันธ์ 900 1,000 1,100 1,200  
- เอกสารประเมินพฤติกรรม 200 200 200 200 
2.ค่าใช้สอย     
3.ค่าตอบแทน     
4,ค่าพาหนะ     
5.ค่าครุภัณฑ์     

     

รวม 1,100 1,200 1,300 1,400   
 
                              
        ลงชื่อ........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 

           (นางสาวทรงศรี  สีฟ้า)                                              (นางจันทนา  หวังสมนึก) 
                                ผู้เสนองาน                                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 

 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ....................... .................................. 
       (เซอร์เรมอนด์ พเิศษศกัดิ)์ 

     ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี   5   แผนงานหน่วยงาน   งานอนามัยและโภชนาการ 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายบริการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ            นางธนพรรณ     มงคลสกลุฤทธิ์ 
ตอบสนอง            พันธกิจท่ี   -        ยุทธศาสตร์ท่ี  -    กลยุทธท่ี์   - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี 11ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี11.2   ร่วม - 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั    -   ร่วม   10.3.4     ข้อ    2.2.3,  11.1.1   
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี  -   ตัวบ่งชี้หลักท่ี   -  ร่วม   -เกณฑ์ท่ี    - 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อให้มีบริการเกีย่วกับห้องน้ า ห้องสุขา  1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ ม.ค.59 
ที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงาน เม.ย.59 
2.เพื่อให้บริการด้านโภชนาการที่สะอาด  3. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ พ.ค.59 
ปลอดภัยและถูกหลกัอนามัย ด าเนินงานที่ รับผดิชอบกจิกรรมใน  
3. เพื่อให้มีสถานที่นั่งที่จ าหน่ายและตูน้้ า โครงการ     
ดื่มไว้บริการแก่ผู้เรียนอย่างพอเพยีงและ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
ทั่วถึง งานร่วม/โครงการ)  
4. เพื่อให้มีโครงการ/กจิกรรมที่สง่เสริม 2.1 ภาระงานประจ า  
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ 1.จัดบริการเกี่ยวกับห้องน้ า ห้องสุขาที่สะอาด พ.ค.59 
ผู้เรียน (11.2) และถูกสุขลักษณะ  
เปา้หมายเชิงปริมาณ 2.ให้บริการด้านโภชนาการที่สะอาด  พ.ค.59 
1. ห้องน้ า ห้องสุขา   ร้อยละ  90  สะอาด ปลอดภัยและถูกหลกัอนามัย  
และถูกสุขลักษณะ 3. ให้บริการสถานที่นั่งที่จ าหน่ายและตูน้้ า พ.ค.59 
2.ร้อยละ  90  ของอาหารที่ให้บริการ  ดื่มไว้บริการแก่ผู้เรียนอย่างพอเพยีงและ  
สะอาด ปลอดภัยและถูกหลักอนามัย ทั่วถึง  
3. ร้อยละ 90 ของสถานที่นั่ง  ทีจ่ าหน่าย  2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
และตู้น้ าดื่มทีใ่ห้บรกิารแก่ผู้เรยีนพอเพยีง 1.จัดให้มีโครงการ / กิจกรรม ที่สง่เสริม  
และทั่วถึง สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  
4. ร้อยละ  90  ของโครงการและกิจกรรมที ่ (11.2)  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย โครงการ ฉลาดรู้ ฉลาดเลือก ฉลาดกิน ส.ค.59 
ของผู้เรียนมีคุณภาพ 2.3  ภาระงานร่วม  
เปา้หมายเชิงคุณภาพ 1.ดูแลห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ  ห้องน้ า  โรง  
1. ห้องน้ า ห้องสุขา   ร้อยละ  90  สะอาด อาหาร  หอประชุม  ครบทุกแห่งสะอาด  เปน็  
และถูกสุขลักษณะ ระเบียบเรียบร้อย  สวยงามมีความมั่นคง  
2.ร้อยละ 90 ของอาหารที่ให้บริการสะอาด  แข็งแรงและปลอดภัย  (11.1.1)  
ปลอดภัยและถูกหลกัอนามัย (ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้าม)ี  
3. ร้อยละ 90  ของสถานที่นั่งทีจ่ าหน่าย  -  
และตู้น้ า ดื่มทีใ่ห้บริการแก่ผู้เรียนพอเพยีง 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
และทั่วถึง 1.แบบส ารวจสถานที ่ สัปดาห์ละ1ครั้ง 
4. ร้อยละ  90  ของโครงการและกิจกรรมที ่ 2. แบบประเมินความพึงพอใจ ปีละ1ครั้ง 
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
ของผู้เรียนมีคุณภาพ 1. ค่าเฉล่ียจากแบบประเมินสถานที ่ มี.ค.60 
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล 2. สรุปจากแบบประเมินความพึงพอใจของ มี.ค.60 
1.แบบส ารวจสถานที ่ ผู้รับบริการ  
2.แบบประเมินความพึงพอใจ   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.5.5 แผนงานหน่วยงาน  งานอนามัยและโภชนาการ    ฝ่ายบริการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1 จัดบริการเกี่ยวกับห้องน้ า ห้องสุขา 2 25,500 - ด าเนินการ 

 ที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ     

2 จัดบริการสถานทีน่ั่งและตู้น้ าดื่มไว้บรกิารแก ่ 2 10,100 - ด าเนินการ 

 ผู้เรียนอย่างพอเพียงและทั่วถึง     

3 โครงการฉลาดรู้ ฉลาดเลือก  ฉลาดกิน 1 , 2    

 -กิจกรรมให้และรับความรู้จากหน่วยงานภายใน  13,000 - พัฒนา 

 และภายนอก     

 -จัดกิจกรรมใหก้ับผู้เรยีนทีม่ีน้ าหนักไม่เป็นไป  30,000 - พัฒนา 

 ตามเกณฑ์มาตรฐาน     

 -ตรวจสอบมาตรฐานอาหารและผู้สัมผัสอาหาร  5,000 - พัฒนา 

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(แปดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 
83,600 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ    53,600   บาท  งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา   30,000   บาท  

 
 

           ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 
        ( นางธนพรรณ    มงคลสกุลฤทธิ์ )                           ( นางจันทนา    หวังสมนกึ ) 

                                 ผู้เสนองาน      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบรกิาร 
 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ............... .......................................... 
      ( เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ์ ) 

    ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.5.5.1  งาน/กิจกรรม   จดับริการเกีย่วกบัห้องน้ า ห้องสุขาท่ีสะอาดและถูกสุขลกัษณะ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1  2 3 4  5 
แผนงานหน่วยงาน  งานอนามัยและโภชนาการ    ฝ่ายบริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1. จากโรงเรียน 25,500 25,700 25,900 26,100 
2. อ่ืน ๆ     

รวม 25,500 25,700 25,900 26,100 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
- น้ ายาท าความสะอาด 21,200 21,400 21,600 21,800 
- อุปกรณ์ท าความสะอาด  2,600 2,600 2,600 2,600 
-  โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ ์ 600 600 600 600 
- ถุงขยะ 1,100 1,100 1,100 1,100 
2. ค่าใช้สอย     

-      
3. ค่าตอบแทน     

-      

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 25,500 25,700 25,900 26,100 
 
           ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 

       ( นางธนพรรณ    มงคลสกุลฤทธิ์ )                 ( นางจันทนา    หวังสมนกึ ) 
                                 ผูเ้สนองาน         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบรกิาร 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
( เซอรเ์รมอนด์     พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.5.5.2  งาน/กิจกรรม จดัให้บริการท่ีน่ัง ท่ีจ าหน่ายและ ตู้น้ าดืม่ไว้บริการแก่ผู้เรียนอยา่งพอเพียง
และท่ัวถึง   
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1  2 3 4  5 
แผนงานหน่วยงาน  อนามัยและโภชนาการ    ฝ่ายบริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1. จากโรงเรียน 10,100 10,200 10,300 10,400 
2. อ่ืน ๆ     

รวม 10,100 10,200 10,300 10,400 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
         -เปลี่ยนไส้กรองน้ า 8,600 8,700 8,800 8,900 
         -อุปกรณ ์– น้ ายาท าความสะอาด  600 600 600 600 
         -แก้วน้ า 300 300 300 300 

2. ค่าใช้สอย     
-      

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ 600 600 600 600 
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 10,100 10,200 10,300 10,400 
 
           ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 

       ( นางธนพรรณ    มงคลสกุลฤทธิ์ )                ( นางจันทนา    หวังสมนึก ) 
                                 ผู้เสนองาน        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
( เซอรเ์รมอนด์     พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายบริการ 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  แผนงานด้านการจัดการศึกษา 

แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
    แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภิบาล) 
                                        แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ  ฉลาดรู้   ฉลาดเลือก    ฉลาดกิน 
ลักษณะโครงการ  ประจ า ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน  อนามัยและโภชนาการ  
ผู้รับผิดชอบ  นางธนพรรณ    มงคลสกลุฤทธิ ์
ตอบสนอง     พันธกิจที      6    ยุทธศาสตร์ท่ี      8     กลยุทธ์ท่ี       8.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี    11      ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง  11.2  
ทางอ้อม   - ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง     -     ทางอ้อม    2.2.3 ,  11.1.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี     -       ตัวบ่งชี ้     -      เกณฑ์ท่ี    - 
 

1. หลักการและเหตุผล   
อาหารและสุขภาพเป็นสิ่งส าคัญส าหรับมนษุย์ทกุคน    การให้ความรู้ด้านสุขภาพและโภชนาการที่

ดีเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัมนุษย์    เนื่องจากปจัจุบนัอาหารส าเร็จรูปและอาหารถุงเปน็ที่นยิม และมีราคาถูก  
ท าให้มีความเสี่ยงที่ผู้ค้าบางรายอาจใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ ามาประกอบอาหาร   อาหารเหล่านัน้ไม่มี
คุณภาพ   ไม่ถูกสุขลักษณะ   ผู้บริโภคอาจได้รับอันตรายเมื่อต้องรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานาน  เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรยีน 
 ด้วยความจ าเป็นและความส าคญัดังกล่าว  จงึเหน็ควรใหค้วามรู้ด้านสุขภาพและโภชนาการที่ดี    
อีกทั้งด าเนินการให้ผูเ้รียนมนี้ าหนกัเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง  ชุมชน และบุคลากรในสถานศึกษา  ให้มีส่วนรว่มในกจิกรรมด้านการรักษา สุขภาพ
อนามัย  แก่ผู้เรียน   บุคลากรของโรงเรียน   รวมทั้งผู้ปกครองและชุมชน     ดังนัน้งานอนามยัและ
โภชนาการ   จึงขอจัดโครงการ  ฉลาดรู้   ฉลาดเลือก  ฉลาดกิน  ขึน้ภายในโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา   
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1.เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพ   และการเลือกรับประทานอาหารที่
มีประโยชน์และถูกสุขลักษณะ 
 2.2. เพื่อให้ผูเ้รียนมีน้ าหนักเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2.3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน และบุคลากรในสถานศกึษา มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้านการรักษา สุขภาพอนามัย   
3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 ผู้เรียนจ านวน   1,088  คน 
   3.1.2 ผู้ปกครอง  ชุมชน  จ านวน  100 คน  
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  3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1.ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพ   และการเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และถูกสุขลักษณะ 
 3.2.2 ผู้เรียนมีน้ าหนักเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3.2.3 ผู้ปกครอง  ชุมชน และบุคลากรในสถานศึกษา มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ ในกิจกรรม
ด้านการรักษา สุขภาพอนามัย   

   
  3.3 ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
 3.3.1 ผู้เรียนร้อบละ  85   มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพ   และการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และถูกสุขลกัษณะ 
 3.2. ผู้เรียนร้อยละ  85   มีน้ าหนกัเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2.3. ผู้ปกครอง  ชุมชน และบุคลากรในสถานศึกษาร้อยละ  85   มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ ใน
กิจกรรมด้านการรักษา สุขภาพอนามัย   
 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค. 59 นางธนพรรณ 
1.2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนนิงานที ่ พ.ค. 59 นางธนพรรณ 
รับผิดชอบกจิกรรมในโครงการ     
1.3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ มิ.ย. 59  
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   

2.1 ให้และรับความรู้จากหน่วยงานภายในและภายนอก มิ.ย. 59  
-สาธิตการล้างมือ 7 ขั้นตอน มิ.ย. 59 กลุ่ม อย. น้อย 
-จัดบอร์ดให้ความรู้ เดือนละ 1 ครั้ง กลุ่ม อย. น้อย 
-เสียงตามสาย ทุกวันพฤหัส กลุ่ม อย. น้อย 
-ลงเว็บไซด์ของโรงเรียน เดือนละ 1ครั้ง ม.ชาญสกล 
-วิทยชุุมชน เดือนละ 1ครั้ง ครูธนพรรณ 

- แผ่นพับความรู้ ภาคเรียนละ1คร้ัง ครูธนพรรณ 
-นิทรรศการแสดงผลสัมฤทธิ์ด้านสุขภาพโดยกลุ่ม อย.น้อย ร่วมกับวันวิชาการ กลุ่ม อย. น้อย 
2.2จัดกจิกรรมให้กบัผู้เรียนที่มนี้ าหนกัไม่เปน็ไปตามเกณฑ์   
-คัดกรองผูเ้รียน มิ.ย. 58 ครูพละศึกษา 
-จัดตารางด้านโภชนาการและการออกก าลังกาย ให้กับ ก.ค. 58 ครูธนพรรณ 
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ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย   
-ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมาย ทุก 2  เดือน ครูธนพรรณ 
2.3 ตรวจสอบมาตรฐานอาหารและผู้สัมผัสอาหาร   
- ตรวจสารปนเปื้อนของอาหารทั้งภายในและภายนอก ภาคเรียนละ1คร้ัง กลุ่ม อย. น้อย 
- ตรวจอุปกรณ์ปรุงอาหาร ภาคเรียนละ1คร้ัง กลุ่ม อย. น้อย 
- ตรวจผู้สัมผัสอาหาร ภาคเรียนละ1คร้ัง กลุ่ม อย. น้อย 
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   

1. แบบทดสอบความรู้ด้านสุขภาพ ก.พ. 59 ครูประจ าชัน้ 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม ภาคเรียนละ1คร้ัง ครูพละศึกษา 
3. แบบสรุปผลการตรวจตรวจสอบมาตรฐานอาหารและ   
สัมผัสอาหาร ภาคเรียนละ1คร้ัง ครูธนพรรณ 
   

 

5. สถานท่ีด าเนินงาน 
 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  และร้านอาหารใกล้บรเิวณโรงเรียน 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 ตลอดปีการศึกษา 
7. งบประมาณ 

รายการ 
งบประมาณ

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     

- จากโรงเรยีน 18,000 18,100 18,200 18,300 
- อ่ืน ๆ 30,000 35,000 40,000 45,000 

รวม 48,000 53,100 58,200 63,300 
รายจ่าย     
- ค่าวัสดุ 13,000 13,100 13,200 13,300 
-กระดาษโปสเตอร ์     
-ภาพจากการพร้ินท ์     
-ซีด ี     
-ไวนิล     
-แผ่นพับ     
-น้ ายาตรวจอาหาร / น้ ายาตรวจผู้สัมผัสอาหาร     
- ค่าใช้สอย     
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8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 1.  แบบทดสอบความรู้ด้านสุขภาพ 
 2.  แบบสังเกตพฤติกรรมด้านสุขภาพของผู้เรยีน 
 3. แบบสรุปผลการตรวจตรวจสอบมาตรฐานอาหารและผู้สัมผัสอาหาร 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนจะมีร่างกายที่แข็งแรง  ไม่เจ็บป่วยง่าย 
 2. ผูป้กครองมีปฏิสัมพนัที่ดีต่อโรงเรียน  
  
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................................  

 
           ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 

       ( นางธนพรรณ    มงคลสกุลฤทธิ์ )              ( นางจันทนา    หวังสมนกึ ) 
                                 ผู้เสนองาน       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบรกิาร 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
( เซอรเ์รมอนด์     พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
 

-จัดอาหารส าหรบักลุ่มเป้าหมายจัดครอสออกก าลังกาย 30,000 35,000 40,000 45,000 
- ค่าตอบแทน     
วิทยากร 5,000 5,000 5,000 5,000 
- ค่าพาหนะ     
- ค่าครุภัณฑ ์     

รวม 48,000 53,100 58,200 63,300 


