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โครงการที่ 10 ค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์) 
และน้ำมันเช้ือเพลิง                              

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กรข้อที่ 5. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      
สนองมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
5 ประเด็นการพิจารณา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางสาวจินตนา   ประสมทอง กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 

สาธารณูปโภค หมายถึง การประกอบการเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป ไม่ใช่เพื่อบุคคลใดบุคคล
หนึ่งโดยเฉพาะ เช่น การไฟฟ้า การประปา การโทรศัพท์ เป็นต้น   
          โรงเรียนเป็นสถานที่สาธารณะ และมีระบบสาธารณูปโภคไว้ให้บริการกับนักเรียนและประชาชนทั่วไป 
จึงต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดการ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ 
 
 
2.  วัตถุประสงค ์
 
     2.1  เพื่อบริการการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

3.  เป้าหมาย 
 

    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1 มีการจัดการ ดูแลรักษาในด้านการใช้ไฟฟ้าและน้ำในโรงเรียน อย่างประหยัดและคุ้มค่า 

3.1.2 มีการตรวจสภาพ ดูแล รักษาและซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา 
 3.1.3 นักเรียนรู้จักประหยัดในด้านการใช้สาธารณูปโภค 
    3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ผู ้บร ิหาร คณะครูและบุคลาการศึกษา นักเร ียนของโรงเร ียน ร ู ้จ ักประหยัดในด้านการใช้
สาธารณูปโภค        
 
 
 
 
 

รหัสโครงการ 
     

รหัสโครงการ 
0 1 0 2 5 6 5 



๑๕๔ 
 

  
4.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 
 
    4.1 ขั้นเตรียมการ (P)  

4.1.1  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะครูเพ่ือวางแผนจัดทำโครงการ  
4.1.2  ประสานผู้รับผิดชอบฝ่ายแผนงานและงบประมาณของโรงเรียนรับทราบกำหนดแผนงาน  
4.1.3  มอบหมายคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 
4.1.4  ออกคำสั่ง/มอบหมายงานรับผิดชอบแต่ละฝ่ายดำเนินงาน   

     4.2 ขั้นดำเนินการ (D) 
4.2.1 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามคำสั่งแบ่งหน้าที่ปฏิบัติภาระงานที่มอบหมายแต่ละ

ฝ่ายเพื่อพิจารณาจัดสรรหาค่าสาธารณูปโภคที่จำเป็นให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการพัฒนา
การศึกษาภายในโรงเรียน ได้แก่ 

1. ค่าไฟฟ้า 
  2. ค่าน้ำประปา 

 3.  ค่าโทรศัพท์ 
4.2.2  สำรวจค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้า  ค่าน้ำประปา  ค่าโทรศัพท์  ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

ของโรงเรียน 
4.2.3  ประมาณการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคท่ีจะใช้ในปีการศึกษา 2564 
4.2.4  ดำเนินการจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามใบแจ้งหนี้ของแต่ละเดือน 

 

ข้อ กิจกรรมสำคัญ 

ปีงบประมาณ 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2564 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2565 

ระยะเวลา
ที่

ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ที่

ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ค่าไฟฟ้า ต.ค.-มี.ค. 60,000 เม.ย.-ก.ย. 60,000 จินตนา 
2 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ธันวาคม 12,000 พฤษภาคม 18,000 จินตนา 
3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมัน

รถรับ - ส่งนักเรียน 
ต.ค.-มี.ค. 75,000 เม.ย.-ก.ย. 75,000 จินตนา 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  147,000  153,000  
รวมทั้งสิ้น 300,000 
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     4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
 4.3.1  จัดบริการและติดตามการใช้สาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 4.3.2  มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน้ำดื่ม น้ำใช้ เครื่องกรองน้ำ หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์
และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐาน 
 4.3.3  จัดทำป้ายคำขวัญ คำเตือน เกี่ยวกับการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์ 

4.3.4  ร่วมกับคณะผู้บริหาร  ผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้องกำกับดูแลพร้อมทั้งแก้ปัญหาเพ่ือให้เป็นไปตาม
แผนวานที่กำหนดจนสิ้นสุดโครงการ 

     4.4 ขั้นสรุปและประเมินผล (A)  
 4.4.1 ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ 
 4.4.2 จัดทำเพ่ือเสนอต่อคณะผู้บริหาร 

4.4.3 นำเสนอรายงานสรุปโครงการต่อคณะผู้บริหารรับทราบ 
 

5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

ข้อ กิจกรรมสำคัญ 

ปีงบประมาณ 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2564 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2565 

ระยะเวลา
ที่

ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ที่

ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ค่าไฟฟ้า ต.ค.-มี.ค. 60,000 เม.ย.-ก.ย. 60,000 จินตนา 
2 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ธันวาคม 12,000 พฤษภาคม 18,000  
3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมัน

รถรับ - ส่งนักเรียน 
ต.ค.-มี.ค. 75,000 เม.ย.-ก.ย. 75,000 จินตนา 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  147,000  153,000  
รวมทั้งสิ้น 300,000 
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6. งบประมาณ  
 

6.1 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                         บาท 
กิจกรรมทางวิชาการ 
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม เช่น ค่ายลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่   

6.2 เงินอุดหนุนรายหัว          300,000  บาท 
 6.3 เงินรายได้สถานศึกษา 

-  เงินระดมทรัพยากร                         บาท 
-  เงินอ่ืนๆ  (ระบุ                                       )                     บาท 

รวมทั้งสิ้น          300,000    บาท  
 

หมายเหตุ  แต่ละกิจกรรมสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

7. ปฏิทินการดำเนินงาน  
 
 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ 2563 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าไฟฟ้า ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร   ✓     ✓     
3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันรถรับ - 

ส่งนักเรียน 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
8.   การประเมิน 
  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ ร่องรอยเอกสาร/หลักฐาน 

8.1  มีการจัดการ ดูแลรักษาในด้านการ
ใช้ไฟฟ้าและน้ำในโรงเรียน อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 

-สอบถามความ
พึงพอใจ 
-ประเมิน
โครงการ 
 

-แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
-แบบประเมิน
โครงการ 
  

-สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 
80 

 
8.2  มีการตรวจสภาพ ดูแล รักษาและ
ซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา 
8.3 นักเรียนรู้จักประหยัดในด้านการใช้
สาธารณูปโภค 
8.4 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลา
การศึกษา นักเรียนของโรงเรียน รู้จัก
ประหยัดในด้านการใช้สาธารณูปโภค       
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 ครู นักเรียน และผู้มาใช้บริการในโรงเรียน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการใช้บริการสาธารณูปโภค 
 
 
 
 

 
…………………………………….. 

(    นางสาวจินตนา   ประสมทอง    ) 
หัวหน้าการเงิน 
ผู้เสนอโครงการ 

 

 
…………………………………….. 

(นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม                                             

ผู้อนุมัติโครงการ 
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