
งบประมาณ นอกงบประมาณ

1,2,8,11

14,15

1) เพศศึกษา (กา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ) นร 2100 คน 

ร้อยละ 85

5,000          -              พ.ย.56 - ก.ย.57 นายศรียทุธ

2) ป้องกนัปัญหายาเสพติดและเอดส์ นร 2100 คน 

ร้อยละ 85

12,280         -              พ.ย.56 - ก.ย.57

3) โภชนาการ นร 2100 คน 

ร้อยละ 90

3,380          -              ต.ค.56 - ก.ย.57 นางนัดดา

4) สวสัดิการและสวสัดิภาพ  2300 คน 

ร้อยละ 90

3,060          -              ต.ค.56 - ก.ย.57 นางอรัญญา (ส)

5) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในโรงเรียน นร 2100 คน 

ร้อยละ 95

8,609          -              ต.ค.56 - ก.ย.57 นางวารี (ม)

32,329         -              

1,3,5,6,7,8,10

13,14,15

1) ส่งเสริมและแขง่ขนัความสามารถทางศิลปะ 

ดนตรี นาฎศิลป์

10 รายการ 

ร้อยละ 95

4,140          -              พ.ย.56 - ก.ย. 57 นายถาวร

2) กฬีามวยสากลสมัครเล่นดาวรุ่งมุง่สู่โอลิมปิก ร้อยละ 85 2,700          -              พ.ย.56 - ก.ย.57 นายศรียทุธ

6,840           -              

1,3,5,6,7,8,10

13,14,15

1) สืบสานเอกลักษณ์ไทย นร. 30 คน 2,000          -              พ.ย.56 - ม.ค.57 น.ส.เครือวลัย ์(จ)

2) ส่งเสริมพฒันาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นร 2100 คน 

ร้อยละ 95

9,370          -              มิ.ย.57 - ก.ค. 57 นางกนกรัตน์

3) จดัการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมน าความรู้

และน้อมน าเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การปฏบิัติ

นร 2100 คน 

ร้อยละ 85

7,830          -              พ.ย.56 - ม.ค.57 นางลัดดาวลัย์

4) ส่งเสริมพฒันาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

นร 2100 คน 

ร้อยละ 85

3,137          -              ธ.ค.56 - ก.พ. 57 นางพรปวณ์ี

5) พฒันาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนกลุ่มสาระฯ

 สุขศึกษา

นร 2100 คน 

ร้อยละ 85

55,800         -              พ.ย.56 - ม.ค.57 นายศรียทุธ

6) ลูกเสือยวุกาชาดสัมพนัธ์ นร 1152 คน 

ร้อยละ 100

6,700          397,200        พ.ย.56 - ก.ค.57 น.ส.นิรมล

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนรกัความเป็นไทย ใฝ่เรยีนรู้ และมคุีณธรรม 
โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต/

คุณภาพ

เงิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ มาตรฐาน สพฐ.

1. ส่งเสริมนักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจติทีดี่ (โครงการตามแผนที ่1)

   โครงการ/กจิกรรม

2. ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กฬีา และนันทนาการ (โครงการตามแผนที ่2)

   โครงการ/กจิกรรม

3. พฒันาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ (โครงการตามแผนที ่3)

   โครงการ/กจิกรรม

รวมงบประมาณ (1)

รวมงบประมาณ (2)



งบประมาณ นอกงบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนรกัความเป็นไทย ใฝ่เรยีนรู้ และมคุีณธรรม 
โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต/

คุณภาพ

เงิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ มาตรฐาน สพฐ.

7) ส่งเสริมค่านิยมทีดี่งามกลุ่มบริหารงานกจิการ

นักเรียน

นร 2100 คน 

ร้อยละ 85

12,415         -              พ.ย.56 - ก.ค.57 นายเชียงชัย

8) เขา้ค่ายคุณธรรม ม.4 นร 400 คน 

ร้อยละ 80

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

นายเชียงชัย

97,252         509,200        

1,2,3,4,6,8,10

13,14,15

1) ดอกรักอาสา พฒันาโรงเรียน ร้อยละ 85                -                   -   ต.ค.56 - ก.ย.57 น.ส.สุพตัรา

2) ดอกรักอาสา พฒันาส่ิงแวดล้อม พร้อม

อนุรักษ์พลังงาน

ร้อยละ 80                -                   -   ต.ค.56 - ก.ย.57 น.ส.จไุรรัตน์

3) ค่ายอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม นร. 366 คน 

ร้อยละ 80

               -          200,000 ต.ค.56 - ก.ย.57 นางอมรรัตน์/นาย

ปิยะ

-              200,000        

1,2,5,6,7,8,10

13,14,15

1) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นร 2100 คน 

ร้อยละ 85

         27,610                 -   พ.ย.56 - ก.ค.57 น.ส.บุญชู

2) เสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกเพือ่ลดปัญหา

นักเรียนออกกลางคัน

ร้อยละ 85                -                   -   พ.ย.56 - ก.ย.57 นายเชียงชัย

3) แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ร้อยละ 90           7,901                 -   พ.ย.56 - ก.ย.57 น.ส.พชัรียา

35,511         -              

1,2,6,7,8,10

13,14,15

1) พฒันาศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพยีง นร 2100 คน 

ร้อยละ 90

15,280         -              ต.ค.56 - ก.ย.57 นางวาริน

2) พฒันาและส่งเสริมคุณธรรมน้อมน าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

นร 2100 คน 

ร้อยละ 85

         18,405                 -   ต.ค.56 - ก.ย.57 นางวารี (ก)

33,685         -              

205,617       709,200        6.80รวมงบประมาณในการด าเนินงานกลยุทธ์ที่ 2 คิดเป็นร้อยละ

รวมงบประมาณ (5)

รวมงบประมาณ (6)

รวมงบประมาณ (3)

รวมงบประมาณ (4)

5. ส่งเสริมและพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน (โครงการตามแผนที ่13)

   โครงการ/กจิกรรม

6. ส่งเสริมอตัลักษณ์ของโรงเรียน (โครงการตามแผนที ่20)

   โครงการ/กจิกรรม

4. ดอกรักอาสา พฒันาส่ิงแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคมโลก (โครงการตามแผนที ่4)

   โครงการ/กจิกรรม


