กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ และมีคุณธรรม
โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต/
คุณภาพ

เงิน

มาตรฐาน สพฐ.

32,329

1,2,8,11
14,15
-

พ.ย.56 - ก.ย.57 นายศรียทุ ธ

-

พ.ย.56 - ก.ย.57

-

ต.ค.56 - ก.ย.57 นางนัดดา

-

ต.ค.56 - ก.ย.57 นางอรัญญา (ส)

-

ต.ค.56 - ก.ย.57 นางวารี (ม)

-

2. ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ (โครงการตามแผนที่ 2)
โครงการ/กิจกรรม
1) ส่งเสริมและแข่งขันความสามารถทางศิลปะ
10 รายการ
4,140
ดนตรี นาฎศิลป์
ร้อยละ 95
2) กีฬามวยสากลสมัครเล่นดาวรุ่งมุง่ สู่โอลิมปิก
ร้อยละ 85
2,700
รวมงบประมาณ (2)

ผู้รบั ผิดชอบ

งบประมาณ นอกงบประมาณ

1. ส่งเสริมนักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี (โครงการตามแผนที่ 1)
โครงการ/กิจกรรม
1) เพศศึกษา (ก้าวย่างอย่างเข้าใจ)
นร 2100 คน
5,000
ร้อยละ 85
2) ป้องกันปัญหายาเสพติดและเอดส์
นร 2100 คน
12,280
ร้อยละ 85
3) โภชนาการ
นร 2100 คน
3,380
ร้อยละ 90
4) สวัสดิการและสวัสดิภาพ
2300 คน
3,060
ร้อยละ 90
5) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในโรงเรียน
นร 2100 คน
8,609
ร้อยละ 95
รวมงบประมาณ (1)

ระยะเวลา

6,840

3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ (โครงการตามแผนที่ 3)
โครงการ/กิจกรรม
1) สืบสานเอกลักษณ์ไทย
นร. 30 คน
2,000
2) ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
นร 2100 คน
9,370
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร้อยละ 95
3) จัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมนาความรู้
นร 2100 คน
7,830
และน้อมนาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ร้อยละ 85
4) ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
นร 2100 คน
3,137
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
ร้อยละ 85
5) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนกลุ่มสาระฯ นร 2100 คน
55,800
สุขศึกษา
ร้อยละ 85
6) ลูกเสือยุวกาชาดสัมพันธ์
นร 1152 คน
6,700
ร้อยละ 100

1,3,5,6,7,8,10
13,14,15
พ.ย.56 - ก.ย. 57 นายถาวร
พ.ย.56 - ก.ย.57 นายศรียทุ ธ

-

1,3,5,6,7,8,10
13,14,15
-

พ.ย.56 - ม.ค.57 น.ส.เครือวัลย์ (จ)
มิ.ย.57 - ก.ค. 57 นางกนกรัตน์

-

พ.ย.56 - ม.ค.57 นางลัดดาวัลย์

-

ธ.ค.56 - ก.พ. 57 นางพรปวีณ์

-

พ.ย.56 - ม.ค.57 นายศรียทุ ธ

397,200 พ.ย.56 - ก.ค.57 น.ส.นิรมล

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ และมีคุณธรรม
โครงการ/กิจกรรม
7) ส่งเสริมค่านิยมทีด่ ีงามกลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน
8) เข้าค่ายคุณธรรม ม.4

ผลผลิต/
คุณภาพ
นร 2100 คน
ร้อยละ 85
นร 400 คน
ร้อยละ 80

รวมงบประมาณ (3)

เงิน

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน สพฐ.

งบประมาณ นอกงบประมาณ
12,415
97,252

-

พ.ย.56 - ก.ค.57 นายเชียงชัย

112,000 พ.ย.56 - ก.ค.57 นางอมรรัตน์/
นายเชียงชัย
509,200

4. ดอกรักอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมอนุรกั ษ์พลังงาน ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก (โครงการตามแผนที่ 4)
1,2,3,4,6,8,10
โครงการ/กิจกรรม
13,14,15
1) ดอกรักอาสา พัฒนาโรงเรียน
ร้อยละ 85
- ต.ค.56 - ก.ย.57 น.ส.สุพตั รา
2) ดอกรักอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อม
ร้อยละ 80
- ต.ค.56 - ก.ย.57 น.ส.จุไรรัตน์
อนุรกั ษ์พลังงาน
3) ค่ายอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
นร. 366 คน
200,000 ต.ค.56 - ก.ย.57 นางอมรรัตน์/นาย
ร้อยละ 80
ปิยะ
รวมงบประมาณ (4)

-

200,000

5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน (โครงการตามแผนที่ 13)
โครงการ/กิจกรรม
1) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นร 2100 คน
27,610
ร้อยละ 85
2) เสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกเพือ่ ลดปัญหา
ร้อยละ 85
นักเรียนออกกลางคัน
3) แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ร้อยละ 90
7,901
รวมงบประมาณ (5)

6. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน (โครงการตามแผนที่ 20)
โครงการ/กิจกรรม
1) พัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
นร 2100 คน
ร้อยละ 90
2) พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมน้อมนาหลัก
นร 2100 คน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละ 85

35,511

1,2,5,6,7,8,10
13,14,15
- พ.ย.56 - ก.ค.57 น.ส.บุญชู
- พ.ย.56 - ก.ย.57 นายเชียงชัย
- พ.ย.56 - ก.ย.57 น.ส.พัชรียา
-

1,2,6,7,8,10
13,14,15
15,280

-

18,405

รวมงบประมาณ (6)

33,685

รวมงบประมาณในการดาเนินงานกลยุทธ์ที่ 2

205,617

ต.ค.56 - ก.ย.57 นางวาริน
- ต.ค.56 - ก.ย.57 นางวารี (ก)

709,200

คิดเป็นร้อยละ

6.80

