
แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
กลุ่มอ านวยการ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 

2. งบประมาณ    100,000.-   บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 

3. ปัจจัย/วิธีที่ท าให้การด าเนินงานเกิดผลส าเร็จ  
     3.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตชุมชน  ท าให้การ
ติดต่อประสานงานในการด าเนินการมีความสะดวก รวดเร็ว  มีวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่
หลากหลาย  มีพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่เอ้ือต่อการด าเนินการ 
 3.2  บุคลากรให้ความร่วมมือในการด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์  มีการท างานเป็นทีม จึงท าให้การ
ด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามเวลาที่ก าหนด 
 3.3  ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดหาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ปุ๋ยคอก ดิน และวัสดุอื่น ๆ เพ่ิมเติม 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
4.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม มีความร่มรื่น 

สะอาด เป็นส านักงานน่าอยู่ มีความปลอดภัย มีภาพลักษณ์และสภาพแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ 

4.2  ผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกมีความพึงพอใจในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
4.3  หน่วยงานมีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ต่อทางราชการ 
4.4 บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 
4.5  หน่วยงานมีข้อมูลในการพัฒนา เปรียบเทียบ ปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการด าเนินงานเพื่อ

ประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
4.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องสิ่งแวดล้อมต่อ

ทุกโรงเรียนในสังกัด ชุมชน และประชาชนทั่วไป 
4.7 บุคลากรในสังกัดมีกิจกรรมในการด าเนินงานร่วมกัน มีการแบ่งงานกันท า มีการท างานเป็นทีม มีจิต

สาธารณะ เกิดความร่วมมือร่วมใจสมัครสมานสามัคคีในการด าเนินงาน 
4.8 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการศึกษาดูงานของหน่วยงานต่าง ๆ สถานศึกษา เอกชน และ

ประชาชนทั่วไป 
 

 

5. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 5.1  ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ 
 5.2  สภาพแวดล้อมทั่วไปไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์  เช่น แดดจัด ฝนตก สัตว์เลี้ยงของ
ชุมชน แหล่งน้ า  หรือ ระยะช่วงเวลาในการปฏิบัติงานที่ไม่เอ้ือต่อสภาพอากาศ 



 5.3  ขาดแคลนบุคลากรและขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงานตามโครงการและเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน
ในการดูแลอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 
 5.4  ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน เช่น วัสดุอุปกรณ์ในการเกษตร และอุปกรณ์ในการบ ารุงดูแล
รักษาสภาพภูมิทัศน์ไม้ดอกไม้ประดับ อาคารสถานที่ 
  

6. ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
  6.1  ควรจัดหางบประมาณในการด าเนินการต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินการ เครื่องมือ
การเกษตร รถตัดหญ้า  และอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ 
 6.2  จัดหาบุคลากรในการด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมให้ครบถ้วนและมีความต่อเนื่อง เพ่ือให้
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  มีข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการบริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย 
 6.3  จัดให้มีการน าข้อมูลมาเปรียบเทียบการด าเนินการเพ่ือใช้ในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบวิธีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 
 6.4  จัดให้มีการแข่งขันและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการท างานเป็นทีม 
 6.5  จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความช านาญในการบ ารุง ดูแล รักษา สภาพแวดล้อม
และอาคารสถานที่โดยตรง  และเป็นต าแหน่งพนักงานประจ า เพ่ือให้การด าเนินงานมีความต่อเนื่องเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
                        ปีงบประมาณ 2562 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
กลุ่มอ านวยการ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหญ้า  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 

2. งบประมาณ    100,000.-   บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 

3. ปัจจัย/วิธีที่ท าให้การด าเนินงานเกิดผลส าเร็จ  
     3.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตชุมชน  ท าให้การ
ติดต่อประสานงานในการด าเนินการมีความสะดวก รวดเร็ว  มีวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่
หลากหลายเอื้อต่อการด าเนินการ 
 3.2  บุคลากรให้ความร่วมมือในการด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์  มีการท างานเป็นทีม จึงท าให้การ
ด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามเวลาที่ก าหนด 
 3.3  ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดหาปุ๋ยบ ารุงดิน หญ้า และวัสดุอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 



 

4. ผลการด าเนินงาน 
4.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีภูมิทัศนส์นามหญ้าที่สวยงาม มีความ

ร่มรื่น สะอาด เป็นส านักงานน่าอยู่ มีความปลอดภัย มีภาพลักษณ์และสภาพแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ 

4.2  ผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกมีความพึงพอใจในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
4.3  หน่วยงานมีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ต่อทางราชการ 
4.4 บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสนามหญ้าที่ใช้เป็นลานอเนกประสงค์ และลานกีฬาของ

ชุมชน 
4.5  หน่วยงานมีข้อมูลในการพัฒนา เปรียบเทียบ ปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการด าเนินงานเพื่อ

ประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
4.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องสิ่งแวดล้อมต่อ

ทุกโรงเรียนในสังกัด ชุมชน และประชาชนทั่วไป 
4.7 บุคลากรในสังกัดมีกิจกรรมในการด าเนินงานร่วมกัน มีการท างานเป็นทีม มีจิตสาธารณะ เกิดความ

ร่วมมือร่วมใจสมัครสมานสามัคคีในการด าเนินงาน 
4.8 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และการศึกษาดูงานของหน่วยงานต่าง ๆ สถานศึกษา เอกชน และ

ประชาชนทั่วไป 
 

5. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 5.1  ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ 
 5.2  สภาพแวดล้อมทั่วไปไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์  เช่น แดดจัด ฝนตก สัตว์เลี้ยงของ
ชุมชน  หรือ ระยะช่วงเวลาในการปฏิบัติงานที่ไม่เอ้ือต่อสภาพอากาศ 
 5.3  ขาดแคลนบุคลากรและขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงานตามโครงการและเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน
ในการดูแลอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 
 5.4  ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน เช่น วัสดุอุปกรณ์ในการเกษตร วัสดุในการขุดเจาะถมดิน 
 5.5  ชุมชนขาดสถานที่ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ หรือนันทนาการ  ท าให้ต้องมาใช้สนามหญ้าของ
หน่วยงานในการด าเนินกิจกรรม  จึงท าให้การปรับปรุงสนามหญ้ามีความล่าช้า 
  

6. ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
  6.1  ควรจัดหางบประมาณในการด าเนินการต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินการ เครื่องมือ
การเกษตร รถตัดหญ้า  และอุปกรณ์ดูแลสนามหญ้า  
 6.2  จัดหาบุคลากรในการด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมให้ครบถ้วนและมีความต่อเนื่อง เพ่ือให้
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  มีข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการบริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย 
 6.3  จัดให้มีการน าข้อมูลมาเปรียบเทียบการด าเนินการเพ่ือใช้ในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบวิธีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 
 6.4  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการท างานเป็นทีมให้กับบุคลากรและชุมชน 



 6.5  จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความช านาญในการบ ารุง ดูแล รักษา สภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์โดยตรง  และเป็นต าแหน่งพนักงานประจ า เพ่ือให้การด าเนินงานมีความต่อเนื่องเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหญ้า 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ปีงบประมาณ 2562 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


