ชื่อโครงการรักษาความปลอดภัยและความสะอาด
 โครงการต่อเนื่อง
 โครงการริเริ่มใหม่
ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563
ปีการศึกษา 2/2562 , 1/2563
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
สนองมาตรฐานสพฐ. มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ตัวชี้วัดที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับค่านิยมไทย 12 ประการ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ข้อที่ 2,12
ข้อ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
ข้อ 12 คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (BCM)
ข้อที่ 5
ข้อที่ 5 สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน
ข้อที่ 6
ข้อที่ 6 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และการบริการในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารแบบมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนไพศาลพิทยาคมจึงจัดโครงการรักษาความปลอดภัยและความ
สะอาด เพื่อวางแผนและสรรหายามรักษาความปลอดภัย มาทาหน้าที่เป็นเวรยามภายในโรงเรียน ช่วยสอดส่องดูแล
สถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ตรวจการเข้าออกของบุคคลและยานพาหนะ และแม่บ้านเพื่อดูแลความ
สะอาดของสานักงาน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดจ้างเหมาลูกจ้าง ตาแหน่ง ยาม และ แม่บ้าน
2. เพื่อให้ยามช่วยกากับดูแลควบคุมและอานวยความสะดวกในการเข้า/ออกโรงเรียน ของบุคคลภายนอกและ
บุคลากรในโรงเรียน และป้องกันภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน บุคลากรของโรงเรียน อาคารสถานที่
การป้องกันอัคคีภัย และการโจรกรรมทรัพย์สินทางราชการ
3. เพื่อให้แม่บ้านได้ช่วยทาความสะอาดสานักงาน ห้องน้า และบริเวณโรงเรียน ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
ทางานของบุคลากรในโรงเรียน
3.เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายด้านปริมาณ
1. โรงเรียนจัดจ้างเหมาลูกจ้าง ตาแหน่ง ยาม จานวน 1 คน
2. โรงเรียนจัดจ้างเหมาลูกจ้าง ตาแหน่ง แม่บ้าน จานวน 1 คน
3.2 เป้าหมายด้านคุณภาพ
1. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งบุคคลภายนอก ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการ
เข้าออกในโรงเรียน
2. โรงเรียนมีความปลอดภัยจากภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้
3. สานักงาน ห้องน้า และบริเวณโรงเรียนสะอาด และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางานของบุคลากรใน
โรงเรียน
4. วิธีดาเนินการ
ที่
รายการ
1 การวางแผน(Plan)
- ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม
- กาหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 การดาเนินการ (Do)
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจ้างยาม
- ดาเนินการสรรหา และทาสัญญาจ้าง
กิจกรรมที่ 2 จ้างแม่บ้าน
- ดาเนินการสรรหา และทาสัญญาจ้าง
3 การตรวจสอบ(Check)
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน การดาเนินงาน
4 การประเมินผลและรายงาน(Action)
สรุปผลการปฏิบัติการงานตามโครงการ เพื่อนาไปปรับปรุง แก้ไข
พัฒนาในปีต่อไป
5. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
6. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล
8. งบประมาณที่ใช้
เงินงบประมาณ
60,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ
รวม
60,000 บาท

บาท
รายละเอียด ดังนี้

ระยะเวลา

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

20 – 22
ก.ย. 62

-

งานบุคคล

1 ต.ค. 62 ม.ค. 63

30,000

งานบุคคล

30,000

งานบุคคล

-

งานบุคคล

-

งานบุคคล

1 เม.ย.63 30 ก.ย. 63
1 ต.ค. 62 30 ก.ย. 63
15 ก.ย. 63

ลาดับ
ที่
1 ค่าใช้สอย
1.1 ค่าจ้างยาม
1.2 ค่าที่พัก

ปีงบประมาณ 2562
ประมาณการค่าใช้จ่าย (ค่าใช้สอย / ค่าตอบแทน / ค่าวัสดุ/ค่าครุภัณฑ์)
จานวน ราคาต่อ จานวน
รายการ
หน่วย
หน่วย
เงิน
4เดือน
6 เดือน

7,500
5,000

รวมเงิน

30,000
30,000

30,000
30,000

รวมเงิน

60,000

หมาย
เหตุ

9. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมินผล
1.โรงเรียนมีบุคลากรเพิ่มขึ้นในตาแหน่ง ยาม และ 1.การสอบถาม การสังเกต
แม่บ้าน
สัมภาษณ์
2.โรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยกับ
นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และบุคคล ภายนอก
3.โรงเรียนมีบรรยากาศที่ดี ครูและบุคลากรมี
ความสุขในการทางาน
4.ครูและบุคลากรได้รับความสะดวกเมื่อมาติดต่อ
ประสานงานกับฝ่ายบริหารงานบุคคล

เครื่องมือที่ใช้
1.แบบประเมินความพึงพอใจ

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งบุคคลภายนอก ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการ
เข้าออกในโรงเรียน
2. โรงเรียนมีความปลอดภัยจากภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้
3. สานักงาน ห้องน้า และบริเวณโรงเรียนสะอาด และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางานของบุคลากรใน
โรงเรียน

ลงชื่อ…………………………...............….ผู้เสนอโครงการ
(นายธีรปกรณ์ ศรีลาแสง)

ลงชื่อ……..…………………………………...ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวลัดดา สายแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
ลงชื่อ…………………………………………
( นายสมคิด สิทธิสาร)
ผู้อานวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
ผู้อนุมัติโครงการ

