
8.โครงการ  ส่งเสริมสุขภาพ 

สนองนโยบายของ สพฐ.ขอ้ที�1 การจดัการศึกษาเพื�อความมั�นคง 

สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที� 1 ดา้นการจดัการศึกษาเพื�อความมั�นคง  

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ที�  2 พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพผูเ้รียนทั�งร่างกายและจิตใจ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มี

คุณธรรมตามค่านิยมหลกั12 ประการ  ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ  และอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม  
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

ประเด็นพิจารณาที� 1.2(4) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม ่

ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางอษุา  เขื�อนแกว้ 

�.หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนเป็นศูนยร์วมของเยาวชน  ซึ�งอยูใ่นวยัที�กาํลงัเจริญเติบโตเพื�อเป็นพลเมืองที�ดี  เป็นกาํลงัของชาติใน

อนาคต  จะตอ้งให้ความคุม้ครอง  ดูแลความปลอดภยัในความเจ็บป่วยและอุบตัิเหตุต่าง ๆ  รวมถึงเฝ้าระวงัสถานการณ์ของ

โรคติดต่อ  การเลือกรับประทานอาหารที�ถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการมีร่างกายเติบโตสมส่วน  มีสุขภาพฟันสะอาดเหงือก

แข็งแรง  และส่งเสริมสนบัสนุนให้ทุกคนรักการออกกาํลงักาย  ไม่ยุง่เกี�ยวกบัยาเสพติด  ตลอดจนจดัสิ�งแวดลอ้มเพื�อ

เสริมสร้างให้มีสุขภาพกาย  และมีสุขภาพจิตที�ดี ส่งเสริมความเจริญเติบโตงอกงามในดา้นอื�น ๆตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ให้สมบูรณ์ตามความมุ่งหมายของสถานศึกษา   

จึงไดด้าํเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื�อเป็นการปลูกฝังเสริมสร้างสุขนิสัย  และเจตคติที�ดีดา้นสุขภาพอนามยัที�

ถูกตอ้งเหมาะสม และพฒันาระบบงานส่งเสริมสุขภาพให้มีการพฒันายิ�งขึ�นไป 

�.วัตถุประสงค์ 

�.� เพื�อให้นกัเรียน  ครู  และบุคลากรในโรงเรียนเป็นผูมี้สุขภาพสมบูรณ์แขง็แรงเหมาะสมทั�งร่างกายและจิตใจ 

2.2 เพื�อรณรงคต์่อตา้นยาเสพติดแบบต่างๆและโรคติดต่อร้ายแรง 

�.� เพื�อปลูกฝังใหน้กัเรียนใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์  มีนิสัยรักการออกกาํลงักาย  สร้างสมรรถภาพ   

สุขภาพกาย สุขภาพจิตที�ดี 

�.เป้าหมาย 

�.� เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 นกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 90ไดรั้บการพฒันาและส่งเสริมสุขภาพอยา่งเหมาะสม  

�.� เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

 นกัเรียน  ครู  และบุคลากรในโรงเรียนเป็นผูมี้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ทั�งร่างกายและจิตใจ  รักการออกกาํลงักาย  

รู้ถึงวิธีการจดัสภาพแวดลอ้มที�ดี  มีทกัษะการใชชี้วิต  ป้องกนัโรคระบาดและสารเสพติดไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

  

 



�. กิจกรรมและการดําเนินการ 

ที� กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

-วางแผนดาํเนินการ 

-ดาํเนินกิจกรรม 

      -รณรงคป์ลอดลูกนํ� ายงุลาย 

     -กิจกรรมบริการสุขภาพในโรงเรียน 

     -กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแขง็แรง 

     -กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ 

     -กิจกรรมรณรงคต์่อตา้นโรคติดต่อ 

     -กิจกรรมคุม้ครองผูบ้ริโภค 

-ตรวจสอบประเมินผล 

-สรุปรายงานผล 

 

 

 

 

 

พ.ค.�2 – มี.ค.�3 

 

 

 

 

 

 

นางอุษา  เขื�อนแกว้ 

 

5. งบประมาณที�ใช้ 

 แผนงบประมาณ  อุดหนุนรายหัว  จาํนวน  9,000.-บาท 

รายละเอียดงบประมาณ 

 

ลาํดบั

ที� 

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ รวม 

1 รณรงคป์ลอดลูกนํ� ายงุลาย 

-ค่าวสัดุทาํเอกสารประชาสัมพนัธ์และจดัป้าย 

-วสัดุในกิจกรรม Big Cleaning Day 

   

500.- 

1,000.- 

 

500.- 

1,000.- 

  

500.- 

1,000.- 

 รวม   1,500.- 1,500.-  1,500.- 

2 กิจกรรมบริการสุขภาพในโรงเรียน 

-ค่ายาสามญัประจาํห้องพยาบาลและวสัดุอื�นๆ 

-ค่าดาํเนินการสาํหรับให้บริการและปรับปรุง

ห้องพยาบาล 

   

4,500.- 

1,000.- 

 

4,500.- 

1,000.- 

  

4,500.- 

1,000.- 

 รวม   5,500.- 5,500.-  5,500.- 

3 กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 

ค่าวสัดุดาํเนินกิจกรรม 

   

500.- 

 

500.- 

  

500.- 

 รวม   500.- 500.-  500.- 

 



 

 

ที� 

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมา

ณ 

 

รวม ตอบ

แทน 

ใชส้อย วสัดุ รวม 

4 กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ 

-ค่าวสัดุดาํเนินการจดักิจกรรม 

   

500.- 

 

500.- 

  

500.- 

 รวม   500.- 500.- 500.- 500.- 

5 กิจกรรมรณรงคต์่อตา้นโรคติดตอ่ 

-ค่าวสัดุทาํเอกสารประชาสัมพนัธ์และจดัป้าย 

   

500.- 

 

500.- 

  

500.- 

 รวม   500.- 500.-  500.- 

6 กิจกรรมคุม้ครองผูบ้ริโภค 

-ค่าวสัดุทาํเอกสารประชาสัมพนัธ์ 

   

500.- 

 

500.- 

  

500.- 

 รวม   500.- 500.-  500.- 

(ถวัจ่ายทุกรายการ) 

�. ผลการประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต (outputs)- 

-ร้อยละของการประเมินผลนกัเรียนดา้นสุขภาพ 

ผลลพัธ์(outcomes) 

-นกัเรียนและบุคลากรไดรั้บการส่งเสริมสุขภาพทาํให้มีสุข

ภาวะที�ดีเพิ�มขึ�นร้อยละ �0 

 

-ประเมินกิจกรรม 

-ประเมินสุขภาพนกัเรียน 

 

 

-แบบประเมินโครงการ

กิจกรรม 

-แบบรายงานสุขภาพ 

 

�. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

7.� นกัเรียน  ครู  และบุคลากรในโรงเรียนเป็นผูมี้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมทั�งร่างกายและจิตใจ 

7.2 มีการรณรงคต์่อตา้นยาเสพติดแบบต่างๆและโรคติดต่อร้ายแรง 

7.�ดาํเนินปลูกฝังให้นกัเรียนใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์  มีนิสัยรักการออกกาํลงักาย  สร้างสมรรถภาพ   

สุขภาพกาย สุขภาพจิตที�ดี 

 

 

 



 

ลงชื�อ                                         ผูเ้สนอโครงการ 

                  (นางอุษา  เขื�อนแกว้) 

 

ลงชื�อ                                           ผูพ้ิจารณาโครงการ 

                   (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

หัวหนา้งานแผนงาน 

 

ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

                  (นางพรพนา  แดงสกล) 

      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม 

 

             ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                       (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

  โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.โครงการ พัฒนาระบบงานโรงอาหารและโภชนาการ 

สนองนโยบายของ สพฐ.ขอ้ที�1 การจดัการศึกษาเพื�อความมั�นคง 

 สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที� 1 ดา้นการจดัการศึกษาเพื�อความมั�นคง  

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ที�  2 พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพผูเ้รียนทั�งร่างกายและจิตใจ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มี

คุณธรรมตามค่านิยมหลกั12 ประการ  ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ  และอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม  
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

ประเด็นพิจารณาที� 1.2(4) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

ประเด็นพิจารณาที�  5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม ่

ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางจรัสศรี  ซงัธาดา 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

�.หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคมมุง่สร้างโอกาสทางการศึกษา  พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นบุคคล ทีมีสุขภาวะที�ดี   ส่งเสริมให้

มีสิ�งแวดลอ้มที�เอื�อต่อสุขภาพทางกายและจิตใจ   ผูอ้ยูใ่นโรงเรียนปลอดภยัและมีบรรยากาศที�เอื�อต่อการดาํเนินชีวิตและทั�ง

ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังใหเ้กิดค่านิยมในการบริโภค เพื�อส่งเสริมการมีภาวะโภชนาการที�ดี เติบโตแข็งแรง ตามมาตรฐานที�

ดีโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ดงันั�นงานโภชนาการโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม จึงดาํเนินโครงการพฒันาระบบงานโภชนาการและการ

ให้บริการดา้นอุปโภคบริโภคขึ�นเพื�อให้นกัเรียนและบุคลากรที�มีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�นเพื�อผลดงักล่าว 

�.วัตถุประสงค์ 

�.� เพื�อให้อาคารสถานที�  อาคารประกอบ  ของโรงอาหารของโรงเรียนมีสภาพที�ดีสวยงาม ปลอดภยั ถูก

สุขลกัษณะ 

�.� เพื�อปรับปรุงการใหบ้ริการของโรงอาหารใหมี้การเพิ�มคุณค่าอาหารและถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ 

�.� เพื�ออนุรักษ ์ ส่งเสริมสิ�งแวดลอ้มที�ดี  และรู้จกัเลือกบริโภค  พฒันาผูเ้รียนเพื�อให้มีทกัษะชีวติที�ดีในการ

บริโภค 

�.เป้าหมาย 

�.� เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 จาํนวนผูเ้รียนร้อยละ  ��  มีความรู้ มีทกัษะในการใชบ้ริการ เลือกบริโภคอาหารที�ถูกสุขลกัษณะ  

�.� เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

 นกัเรียนมีความสุขในสภาพแวดลอ้มการบริโภคที�ดี  เติบโตไดดี้ตามเกณฑล์ดภาวะทุพโภชนาการ  

 



 

�. กิจกรรมและการดําเนนิการ 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

เตรียมวางแผนดาํเนินการ 

-ดาํเนินกิจกรรมในกิจกรรมต่อไปนี�  

       -กิจกรรมปรับภูมิทศัน์โรงอาหาร 

       -กิจกรรมควบคุมระบบการอุปโภคบริโภค 

        -กิจกรรมสวสัดิการร้านคา้ 

-ตรวจสอบประเมินผล 

-สรุปรายงานผล 

พฤษภาคม 62-มีนาคม 63 
นางจรัสศรี  ซงัธาดา 

 

5. งบประมาณที�ใช้ 

 แผนงบประมาณ  อุดหนุนรายหัว  จาํนวน 20,000.-  บาท 

รายละเอียดงบประมาณ 

 

ที� 

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประ

มาณ 

 

รวม ตอบ

แทน 

ใชส้อย วสัดุ รวม 

1 กิจกรรมปรับภูมิทศัน์โรงอาหาร 

-ค่าวสัดุเพื�อตกแต่งปรับปรุงอาคารและบริเวณ 

   

10,000.- 

 

10,000.- 

  

10,000.- 

 รวม   10,000.- 10,000.-  10,000.- 

2 กิจกรรมควบคุมระบบการอปุโภคบริโภค 

-ค่าวสัดุเพื�อดาํเนินงาน 

   

5,000.- 

 

5,000.- 

  

5,000.- 

 รวม   5,000.- 5,000.-  5,000.- 

3 กิจกรรมสวัสดิการร้านค้า   - - - - 

 

(ถวัจ่ายทุกรายการ) 

 

 

 

 

 

 



 

�. ผลการประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต  

-ร้อยละของผลการประเมินสภาพแวดลอ้มและระบบโภชนาการ 

และระบบสาธารณูปโภคที�ดี 

ผลลพัธ ์

-สภาพแวดลอ้มโรงอาหารที�ดี สามารถเอื�อให้สุขภาพของบุคลากรดีและผูเ้รียนมี

ความสุข 

 

ประเมินโครงการ 

ประเมินกิจกรรม 

 

 

แบบประเมิน 

 

�. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

7.�  อาคารสถานที�  อาคารประกอบ  ของโรงอาหารของโรงเรียนมีสภาพที�ดีสวยงาม ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ 

7.� การให้บริการของโรงอาหารมีการเพิ�มคุณค่าอาหารและถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ 

7.� โรงเรียนดาํเนินอนุรักษ ์ ส่งเสริมสิ�งแวดลอ้มที�ดี  และรู้จกัเลือกบริโภค  พฒันาผูเ้รียนเพื�อให้มีทกัษะชีวติที�ดี 

ในการบริโภค 

 

ลงชื�อ                                         ผูเ้สนอโครงการ 

          (นางจรัสศรี  ซงัธาดา) 

 

ลงชื�อ                                           ผูพ้ิจารณาโครงการ 

         (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

หัวหนา้งานแผนงาน 

 

ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

         (นางพรพนา  แดงสกล) 

         ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

             ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                            (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

           โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 



10.โครงการ  พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที�และสิ�งแวดล้อม 

สนองนโยบายของ สพฐ.ขอ้ที� 5 เพิ�มประสทิธิภาพการบริหารจดัการ 

 สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที� 5 ดา้นการจดัการศึกษาเพื�อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ที�  2 พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพผูเ้รียนทั�งร่างกายและจิตใจ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มี

คุณธรรมตามค่านิยมหลกั12 ประการ  ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ  และอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม  
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 2 ดา้นการบริหารจดัการ 

ประเด็นพิจารณาที� 5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม ่

ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

�.หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคมไดก้าํหนดเอกลกัษณ์ของโรงเรียนไว ้คือ “โรงเรียนสวย สิ�งแวดลอ้มดี ดว้ยวิถี

พอเพียง” รวมทั�งสภาพแวดลอ้มเปลี�ยนไปในทางที�แยล่ง เป็นผลให้เกิดภาวะเป็นพิษในหลายดา้น การตื�นตวัเพื�อการแกไ้ข

ปัญหาดงักล่าวจึงสิ�งจาํเป็น การพฒันาผูเ้รียนใหเ้รียนรู้และใส่ใจสิ�งแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะและมีการดาํรงชีวิตที�ใส่ใจต่อ

สิ�งแวดลอ้มจึงเป็นสิ�งจาํเป็นและเพื�อใหผู้อ้ยูใ่นโรงเรียนมีความปลอดภยัและมีบรรยากาศที�เอื�อต่อการเรียนรู้ทุกเวลาและทั�ง

ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังใหเ้กิดค่านิยมในการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ดงันั�นฝ่ายบริหารทั�วไปจึงดาํเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที�และสิ�งแวดล้อม ขึ�นเพื�อส่งเสริมสุขภาวะ

และพฒันาปลูกฝังผูเ้รียนให้มีความรับผิดชอบร่วมดูแลและอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม เพื�อการพฒันาสภาพสังคมโดยรวมต่อไป 

�.วัตถุประสงค์ 

�.� เพื�อพฒันาให้อาคารสถานที�  อาคารประกอบ  มีภูมิทศัน์และสิ�งแวดลอ้มที�ดีและสวยงาม 

�.� เพื�อลดปริมาณขยะ  สร้างจิตสาํนึกที�ดีที�เกี�ยวกบัการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม  ให้กบันกัเรียนโดยมีจิตแบบสาธารณะ 

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3 เพื�อควบคุมดูแลอาคารสถานที�ให้มีความปลอดภยั มีบรรยากาศที�ส่งเสริมและเอื�อต่อการเรียนรู้ 

�.เป้าหมาย 

�.� เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 ครู บุคลารกและผูเ้รียนร้อยละ  90  มีส่วนร่วมในการพฒันาอาคารสถานที� และอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม  

�.� เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

 นกัเรียนมีความสุขในสภาพแวดลอ้มที�ดี  ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยปัญญา  และมีจิตสาํนึกดีต่อโรงเรียนและชุมชน

  

 

 



�. กิจกรรมและการดําเนินการ 

ลาํดบัที� 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1 

2 

 

 

 

 

 

3 

4 

วางแผนดาํเนินการ 

-ดาํเนินกิจกรรม 

     - กิจกรรมปรับปรุงภูมิทศัน์และสิ�งแวดลอ้ม 

    -กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   

     อาคารประกอบ 

    -กิจกรรมส้วมสุขสันต ์

    -กิจกรรมการรักษาความปลอดภยัโรงเรียน 

-ตรวจสอบประเมินผล 

-สรุปรายงานผล 

 

 

 

พฤษภาคม62-มีนาคม 63 

 

 

นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร 

นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร 

 

นายศุภชยั  ศิวะประสิทธิ� กุล 

นางเนธิภคั  พรมบุญแกว้ 

 

 

5. งบประมาณที�ใช้ 

 แผนงบประมาณ  อุดหนุนรายหัว  จาํนวน 77,000  บาท 

รายละเอียดงบประมาณ 

 

ที� 

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

 

รวม ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ รวม 

 

1 

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทศัน์และสิ�งแวดลอ้ม 

-ค่าใชส้อยในการดาํเนินกิจกรรม 

-ค่าวสัดุดาํเนินกิจกรรม  

  

30,000 

 

 

14,000 

 

 

 

14,000 

 

  

 

44,000 

 

2 

-กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร

ประกอบ 

-ค่าใชส้อยในการดาํเนินกิจกรรม 

-ค่าวสัดุดาํเนินกิจกรรม 

  

 

10,000 

 

 

 

18,500 

 

 

 

10,000 

18,500 

 

  

 

10,000 

18,500 

 

3 กิจกรรมส้วมสุขสันต ์

-ค่าวสัดุดาํเนินกิจกรรม 

   

4,000 

 

4,000 

  

4,000 

 

4 

4.กิจกรรมการรักษาความปลอดภยัโรงเรียน 

-ค่าวสัดุดาํเนินกิจกรรม 

   

500 

 

500 

  

500 

(ถวัจ่ายทุกรายการ) 



�. ผลการประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต  

-ร้อยของความพอใจในสภาพแวดลอ้ม อาคารสถานที�ของผูใ้ชบ้ริการ 

-ร้อยละของนกัเรียนมีความรู้ ละร่วมอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม 

ผลลพัธ ์

-สภาพแวดลอ้มที�ดี สามารถเอื�อให้จดักิจกรรมการเรียนการสอนไดดี้และ 

ผูเ้รียนมีสุขภาวะที�ดี 

 

ประเมินโครงการ 

ประเมินกิจกรรม 

 

 

แบบประเมิน 

 

�. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

7.� โรงเรียนมอีาคารสถานที�  อาคารประกอบ  มีภูมิทศัน์และสิ�งแวดลอ้มที�ดีและสวยงาม 

7.� สามารถดาํเนินการลดปริมาณขยะ  สร้างจิตสาํนึกที�ดีที�เกี�ยวกบัการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม  ใหก้บันกัเรียนโดยมี

จิตแบบสาธารณะตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7.3 อาคารสถานที�ให้มีความปลอดภยั มีบรรยากาศที�ส่งเสริมและเอื�อต่อการเรียนรู้ 

 

ลงชื�อ                                         ผูเ้สนอโครงการ 

              (นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร) 

 

ลงชื�อ                                           ผูพ้ิจารณาโครงการ 

                   (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

หัวหนา้งานแผนงาน 

 

ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

         (นางพรพนา  แดงสกล) 

        ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

             ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                       (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขน้พื�นฐาน 

                                                                                                    โรงเรียนหงส์เจริญวทิยาคม 

 

 



11.โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

นโยบายของ สพฐ.ขอ้ที� 5 เพิ�มประสทิธิภาพการบริหารจดัการ 

 สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที� 5 ดา้นการจดัการศึกษาเพื�อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ที�  2 พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพผูเ้รียนทั�งร่างกายและจิตใจ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มี

คุณธรรมตามค่านิยมหลกั12 ประการ  ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ  และอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม  
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 2 ดา้นการบริหารจดัการ 

ประเด็นพิจารณาที� 5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม ่  

ผูรั้บผิดชอบโครงการ /กิจกรรม   นางยินดี  ช่วยปลอด 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคมมีความประสงคใ์ห้นกัเรียนทุกคน  มีวินยั มีลกัษณะของผูเ้สียสละ มีจิตอาสา 

เห็นแก่สาธารณะประโยชน ์ และพฤติกรรมที�ดีที�เหมาะสมในการอยูร่่วมกนัในสงัคม  มีหลกัการดาํรงตนดว้ยความถูกตอ้ง 

และสามารถพฒันาตนเองให้เกิดระเบียบวินยัในตนเองดา้นการรักษาสิ�งแวดลอ้มอยา่งย ั�งยนื หากนกัเรียนไดรั้บการพฒันา

ให้เป็นผูมี้วินยัและพฤติกรรมที�ดี เป็นที�ยอมรับของสังคมดว้ยเหตุดงักล่าวแลว้ยอ่มทาํให้แนวโนม้ของสิ�งแวดลอ้มน่าอยูแ่ละ

มีบรรยากาศที�เอื�อต่อการเรียนรู้  อนัจะส่งผลใหส้ภาพแวดลอ้มดี ลดภาวะมลพิษของภูมิอากาศไดม้ากขึ�น  

ดงันั�นการส่งเสริมนกัเรียนให้เกิดพฤติกรรมในดา้นการจดัการขยะที�ดีจึงมีความจาํเป็นที�ควรตอ้งดาํเนินการ 

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ขึ�นเพื�อเพื�อสร้างเสริมพฤติกรรมทีดีและเหมาะสม  และส่งเสริมให้เกิดค่านิยมที�ดี ที�เป็น

พื�นฐานทางสังคมของคนไทยตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดขึ�นในตวันกัเรียน 

�.วัตถุประสงค์ 

�.� เพื�อใหน้กัเรียนเขา้ใจในการร่วมกนัดูแลรักษาความสะอาดอาคาร บริเวณโรงเรียน 

�.� เพื�อใหน้กัเรียนรู้จกัการใชคุ้ณธรรม และสามารถใชแ้นวทาง 5  ส ในการดาํเนินชีวิต 

�.� เพื�อให้นกัเรียนไดป้ระพฤติตนเป็นคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที�พึงประสงคส์ามารถอยูร่่วมกนั 

ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

�.เป้าหมาย 

�.� เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 -นกัเรียนร้อยละ 100 ร่วมกนัดูแลรักษาความสะอาดอาคาร บริเวณโรงเรียนและปฏิบตัิตามแนว 

ทาง 5  ส ในการดาํเนินชีวิต 

�.� เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

 -นกัเรียนโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคมมีพฤติกรรมที�ดี อนุรักษสิ์�งแวดลอ้มและมีจิตอาสา 

 



�. กิจกรรมและการดําเนินการ 

ลาํดบั

ที� 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1 

2 

 

 

 

3 

4 

วางแผนดาํเนินการ 

-ดาํเนินกิจกรรม 

      - กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 

     -กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาและ๕ ส 

    -กิจกรรมรักโลก 10 นาที 

    -กิจกรรมธนาคารขยะ 

-ตรวจสอบประเมินผล 

-สรุปรายงานผล 

 

พ.ค.62  -มี.ค.63 

 

 

 

 

มี.ค.63 

 

นางยินดี  ช่วยปลอด 

 

5. งบประมาณที�ใช้ 

 แผนงบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว  จาํนวน 8,000.-  บาท 

รายละเอียดงบประมาณ 

(ถวัจ่ายทุกรายการ) 

 

 

ที� 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประ

มา 

 

รวม ตอบ

แทน 

ใชส้อย วสัดุ รวม 

1  กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 

-ค่าวสัดุดาํเนินกิจกรรม 

-ค่าใชส้อยในการดาํเนินกิจกรรม 

  

 

2,000 

 

3,000.- 

 

3,000.- 

2,000 

  

3,000.- 

2,000 

 รวม  2,000 3,000.- 5,000.-  5,000.- 

2  กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาและ๕ ส 

-ค่าใชส้อยในการดาํเนินกิจกรรม 

-ค่าวสัดุดาํเนินกิจกรรม 

   

 

6,500.- 

 

 

6,500.- 

  

 

6,500.- 

 รวม   6,500.- 6,500.-  6,500.- 

3 กิจกรรมธนาคารขยะ 

-ค่าวสัดุดาํเนินกิจกรรม 

    5,000 5,000 

4 กิจกรรมรักโลก 10 นาที       



�. ผลการประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต 

-ร้อยละของการประเมินผลกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 

ผลลพัธ ์

นกัเรียนมีคุณภาพชีวิตที�ดีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มที�เหมาะสม ร้อยละ �� 

 

-สังเกตและประเมิน

นกัเรียน 

 

แบบประเมิน 

แบบบนัทึกการ

สังเกต 

 

�. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

7.� นกัเรียนเขา้ใจในการร่วมกนัดูแลรักษาความสะอาดอาคาร บริเวณโรงเรียน 

7.� นกัเรียนรู้จกัการใชคุ้ณธรรม และสามารถใชแ้นวทาง 5  ส ในการดาํเนินชีวิต 

7.� นกัเรียนไดป้ระพฤติตนเป็นคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที�พึงประสงคส์ามารถอยูร่่วมกนั 

ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  

 

ลงชื�อ                                              ผูเ้สนอโครงการ 

      (นางยินดี  ช่วยปลอด) 

ลงชื�อ                                              ผูพ้ิจารณาโครงการ 

       (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

                                   หัวหนา้งานแผนงาน 

 

ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ  

  (นางพรพนา  แดงสกล)   

     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

 ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                   (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

                                      โรงเรียนหงษเ์จริญวทิยาคม 

 

 

 

 



1.โครงการ พัฒนางานธุรการโรงเรียน 

สอดคล้องนโยบายสพฐ.ข้อที� 5 เพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

สนองยุทธศาสตร์สพม 11ข้อที� 6   ดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดั  
สอดคล้องกบักลยุทธ์องค์กรข้อที� 4  พฒันาระบบการบริหารจดัการที�เนน้การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนบนฐานความ 

รับผิดชอบร่วมกนัต่อคุณภาพการศึกษา เพื�อเสริมสร้างองคก์รที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาที�   2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม ่

ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวพิมยช์นก  สมสมยั 

�.หลักการและเหตุผล 

 หน่วยงานและองคก์รต่าง ๆ มีบุคลากรปฏิบตัิหนา้ที�มีส่วนรับผิดชอบ ตามภารกิจของหน่วยงาน  จึงจาํเป็นอยา่งยิ�ง

ที�บุคลากรจะตอ้งมีความเขา้ใจ    เพื�อทุกคนจะไดป้ฏิบตัิตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  สะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  

โรงเรียนก็เช่นเดียวกนั  หากมีการกาํหนดโครงสร้างสายงานที�ดี  บุคลากรมีความรู้  ความตั�งใจในบทบาทหนา้ที� ของ

โรงเรียนก็จะปฏิบตัิการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  มีความเจริญกา้วหนา้ สามารถปฏิบตัิตามได ้จุดหมายของทางราชการ  

ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  จึงจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะพฒันาเป้าหมายโครงสร้างสายงานให้สมบูรณ์สอดคลอ้ง 

เหมาะสมกบัปัจจยัการบริหารได ้

�.วัตถุประสงค์ 

�.� เพื�อพฒันาใหร้ะบบงาน ธุรการมีประสิทธิภาพ สามารถสื�อสารรายละเอียดของงานทั�งภายในและภายนอกไดดี้ 

�.� พฒันาระบบการสื�อสาร ตอบโตเ้อกสารให้คล่องตวัและมีประสิทธิภาพขึ�น 

�.เป้าหมาย 

�.� เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 -การดาํเนินกิจกรรมโตต้อบหนงัสอืและจดัสง่เอกสารและการสื�อสารของโรงเรียนมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 

�.� เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

 -ระบบงานต่างๆของโรงเรียนดาํเนินไปไดต้ามที�กาํหนดตามจุดมุง่หมายทาํใหง้านมีผลการดาํเนินงานที�มี

ประสิทธิภาพอยา่งเป็นระบบรวดเร็วถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 



�. กิจกรรมและการดําเนินการ 

ลาํดบั

ที� 
กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ ผูรั้บผิดชอบ 

1 

2 

 

 

 

 

3 

4 

-วางแผนเตรียมการ 

-ดาํเนินการ 

     -กิจกรรมพฒันาระบบงานธุรการ 

    -กิจกรรมส่งเอกสารผา่นโซเชียลมีเดีย และจดัเก็บ

เอกสารให ้  ปลอดภยั สามารถคน้หาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

     - กิจกรรมนิเทศงานธุรการ 

-ตรวจสอบประเมินผล 

-สรุปรายงานผล 

 

 

 

พฤษภาคม 62-เมษายน 63 

 

 

 

นางสาวสิเรียม  ฟักชา้ง 

5. งบประมาณที�ใช้   แผนงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว  จาํนวน  33,000.- บาท 

รายละเอียดงบประมาณ 

 

ที� 

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมา

ณ 

 

รวม ตอบ

แทน 

ใชส้อย วสัดุ รวม 

1 กิจกรรมพฒันาระบบงานธุรการ 

-ค่าวสัดุดาํเนินกิจกรรม 

   

15,000.- 

 

15,000.- 

  

15,000.- 

 รวม   15,000.- 15,000.-  15,000.- 

2 กิจกรรมส่งเอกสารผา่นโซเชียลมีเดีย และจดัเก็บ

เอกสารให้ปลอดภยั สามารถคน้หาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

-ค่า.ใชส้อยในการดาํเนินงาน 

  

 

4,000.- 

  

 

4,000.- 

  

 

4,000.- 

3 กิจกรรมนิเทศงานธุรการ 

-ค่าวสัด ุ

  

1,000 

  

1,000 

  

1,000 

ถวัจ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

�. ผลการประเมินผล 



ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต (outputs) 

ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจในการดาํเนินการ 

ผลลพัธ์(outcomes) 

ระบบงานธุรการมีประสิทธิภาพทาํให้การดาํเนินภายในโรงเรียนมี

ประสิทธิภาพเพิ�มขึ�น 

 

-ประเมินจากรายงาน 

 

-แบบประเมิน 

 

�. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

7.� ระบบงาน ธุรการมีประสิทธิภาพ สามารถสื�อสารรายละเอียดของงานทั�งภายในและภายนอกไดดี้ 

7.� ระบบการสื�อสาร ตอบโตเ้อกสารคล่องตวัและมีประสิทธิภาพขึ�น 

 

ลงชื�อ                                         ผูเ้สนอโครงการ  

              (นางสาวสิเรียม  ฟักชา้ง) 

 

ลงชื�อ                                           ผูพ้ิจารณาโครงการ 

        (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

หัวหนา้งานแผนงาน 

ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

         (นางพรพนา  แดงสกล) 

       ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

              ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                            (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

         โรงเรียนหงษเ์จริญวทิยาคม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 




