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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ  2563 

 
1.ชื่อโครงการ พัฒนางานนักปฏิบัติการ อาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค 
 
2. ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่องใหม่ 
 
3.  สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่    2  กระบวนการบริหารและการขัดการ 
 
4.  สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ข้อที่   10    พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  สื่อ  เทคโนโลยี  สิ่งอ านวย
ความสะดวก  บรรยากาศและสถานที่  ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการในโรงเรียนและใน
ชั้นเรียน 

 
5.สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานที่ 2    ตัวบ่งชี้    2.2,2.5,2.6 
 

6. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีพ้ืนที่ 41 ไร่ 2 ตารางวา  ส าหรับรองรับ
นักเรียนจ านวน 788 คน  จึงมีการใช้พ้ืนที่ภายในอาคารและพ้ืนที่ภายนอกอาคาร  สิ่งสาธารณูปโภคเพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดการศึกษาอย่างสูงสุด  คุ้มค่าทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดกับ
ผู้เรียนให้พัฒนาในทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ  บุคลากรในโรงเรียน  รวมทั้งผู้มาใช้บริการอย่างมีความสุข  
ได้รับความสะดวกมีสุขภาพจิตดี   จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงงานอาคาร
สถานที่  สิ่งสาธารณูปโภค  สภาพแวดล้อม และบรรยากาศในโรงเรียนให้พร้อมและพอเพียงในการ
ให้บริการ ตามกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประเด็น
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ต้องการให้โรงเรียนมีมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและ
การประกันคุณภาพการศึกษา  การที่จะสนองเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น  โรงเรียนต้องมีความพร้อม มี
การพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งสาธารณูปโภค  สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียน บุคลากรในโรงเรียน  ผู้มาใช้บริการมีความสุข  ได้รับความสะดวก  มีสุขภาพจิตดี   
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7. วัตถุประสงค์ 
 ด้านผลผลิต  (Output) 
  1.  เพ่ือให้โรงเรียนมีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  มีห้องเรียน  ห้องส านักงาน  
ห้องปฏิบัติการวิชาสามัญ  ห้องปฏิบัติการวิชาอาชีพ  มีโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน  โต๊ะนั่งรับประทางอาหาร  
บริเวณท่ีรับประทานอาหาร  อุปกรณ์ประกอบอื่นอยู่ในสภาพพร้อมและพอเพียงที่จะจัดการศึกษา 
  2.  เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี  เหมาะสม  ร่มรื่น  มีสวนหย่อม  
ไม้กระถาง  ต้นไม ้ ไม้ดอก  ไม้ประดับ  ซุ้มที่พักนักเรียน เอ้ือและส่งเสริมสนับสนุนต่อการจัดการศึกษา 
 ด้านผลลัพธ์  (Outcome) 
  1.  เพ่ือให้โรงเรียนมีสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน  ประปา  ไฟฟ้า  ถนน  สถานที่จัด
กิจกรรมเหมาะสม พร้อมใช้งาน ทีเ่อ้ือและส่งเสริม สนับสนุนต่อการจัดการศึกษา 
 
8. เป้าหมาย 

8.1 เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียน ได้รับการบริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่อ านวยความ

สะดวกต่อการจัดการศึกษา         
8.2  เชิงคุณภาพ 
 1.  มีระบบการจัดการ มีการด าเนินการจัดสร้าง จัดท า ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน 

อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิชาสามัญ ห้องปฏิบัติการวิชาอาชีพ ให้มีสภาพพร้อม ใช้
พอเพียงที่จะจัดการศึกษา   มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการศึกษาในโรงเรียน  
  2.นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียน  ผู้มาใช้บริการ  อยู่ในสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่
ดี เอื้อและเหมาะสมต่อการจัดการศึกษามีความสุขและมีสุขภาพจิตที่ดี  
 
9.สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
10. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตลอดปีงบประมาณ  2563 
 

11. วิธีด าเนินงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ศึกษาสภาพปัญหาสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
ส ารวจความต้องการรวบรวมความต้องการของ

ต.ค.62 -หัวหน้างานนักปฏิบัติการ 
อาคารสถานที่  และ
สาธารณูปโภค 
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บุคลากรในโรงเรียนและวางแผนจัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียน ต.ค.62 -รองฯ กลุ่มบริหารทั่วไป 
3. ด าเนินการจัดสร้าง  จัดท า ปรับปรุง 
ซ่อมแซมตามภาระงานที่ก าหนดในโครงการ 

ต.ค.62 - ก.ย. 
63 

- หัวหน้างานนักปฏิบัติการ 
อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค
และคณะท างาน 

 
12. งบประมาณ  จากเงินอุดหนุนรายหัว 
 จ านวนเงิน   246,947.20  บาท  (สองแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) 
 
13. ผู้รับผิดชอบ(งาน/โครงการ) 
 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป งานนักปฏิบัติการ อาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค 
 
14. ผู้เกี่ยวข้อง 
 - 
15. เนื้อหาสาระ  (กรณีท่ีมีการอบรม) 
 - 
 
16. การประเมินงาน/ติดตามผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต  
มีระบบการจัดการ มีการด าเนินการจัดสร้าง  
จัดท า ปรับปรุงซ่อมแซมให้สภาพแวดล้อม
และบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการศึกษาในโรงเรียน 

 
-  ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างงาน 
-  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
นักการภารโรง 
- ตรวจสอบชิ้นงานที่ปฏิบัติตาม
โครงการ 

 
-  แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานนักการฯ 
-  แบบบันทึกการสั่ง
การปฏิบัติงาน 
- แบบบันทึกการ
ปฏิบัติงานของนักการ
ภารโรง 

ผลลัพธ์  
           นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน อยู่ใน
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดี  เอ้ือต่อ
การศึกษา  มีความสุขและมีสุขภาพจิตที่ดี 

 
-  ประเมินจากการสอบถาม  ตอบ
แบบสอบถามจากนักเรียน บุคลากร
ในโรงเรียน 

 
-  แบบสัมภาษณ์ 
-  แบบสอบถาม 
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( นายสมบัติ  อัศวสัย)                                                
หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

ผู้เสนอโครงการ 

(นายราเชนทร์    ปาละจะเร) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

(นายปรีชา    นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

                                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 


