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สวนที่ 2
ทิศทางของสถานศึกษา
ภารกิจและสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2563
1. ภารกิจ
โรงเรี ย นบ า นแก ง เกลี้ ย ง สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเลย เขต 3
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่จัดการศึกษาใหแกผูเรียนในเขตบริการบานแกง
เกลี้ยงและนอกเขตที่สงมาเรียนในโรงเรียนนี้ มีภารกิจหลักดังนี้
1.1 จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ใหแกเด็กที่มีอายุ 4 – 5 ปเพื่อเตรียมความพรอม
ในการเขาเรียนชั้นประถมศึกษา
1.2 จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ใหแกเด็กที่มีอายุในเกณฑการศึกษาภาคบังคับตาม
พระราช บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการประถมศึกษา 2545
1.3 การปฏิบัติภารกิจหลักของโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง ดําเนินการโดยกําหนด นโยบาย
แผนสนับสนุนทรัพยากร ปฏิบัติการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผล เพื่อใหโรงเรียนไดดําเนินจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
2. เปาหมายหลักในการพัฒนาของโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง ในปการศึกษา 2563
2.1 พัฒนาคุ ณภาพการศึ กษา เพื่อใหโ รงเรียนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู
ปรับปรุงบทบาทของครู
2.2 พัฒนานักเรียน โรงเรียนจะจัดการศึกษาโดยถือผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนมีอุปนิสัย
พอเพียงสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ใฝรูใฝเรียน อานออกเขียนได ใหเปนผูมีความเขมแข็ง
เชิงจริยธรรม เปนคนดี มีคุณธรรม มีสุขภาพที่แข็งแรง มีบุคลิกภาพประชาธิปไตยในอนาคต
2.3 พัฒ นาบุ คลากร โรงเรียนมุงพัฒนาและสงเสริมใหค ณะครูทุกคนไดพัฒนาความรู
ความสามารถ ทั น ต อเหตุ การณ มีสามารถในการใชค อมพิวเตอรแ ละเทคโนโลยีสมัยใหม มา
ประยุกตกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองเขาสู “ครูมืออาชีพ”
2.4 พัฒนาอาคารสถานที่ ปรับปรุงสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหสวยงาม นาอยู นาเรียน
มีความรมรื่น และเอื้อประโยชนตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.5 ดําเนินการใหผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เปดโอกาส
ให ผูปกครองนักเรี ยนชุ มชน เข า มามีบทบาทในรูปคณะกรรมการตางๆ ของโรงเรียน รวมให
คําปรึกษา รวมตัดสินใจ ชวยสอดสองดูแลและวางแผนในการพัฒนาโรงเรียน
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3. เปาหมายดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา 2563
กลุมประสบการณ / วิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
เฉลี่ยทุกกลุมประสบการณ

เปาหมาย รอยละ
80
75
75
80
85
85
85
75
80

4. งบประมาณ
งบเงินอุดหนุน
5. สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปการศึกษา 2562
5.1 สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม
จากการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง ในปการศึกษา 2562 สรุป
ได ดังนี้
5.1.1 การเกณฑเด็กเขาเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สามารถเกณฑเด็กเขาเรียนได
100 %
5.1.2 ดานการปฏิรูปการเรียนรู
สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่องโดยความ
รวมมือของคณะครูในโรงเรียน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สงเสริมให
ครูจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง
สรางความเขมแข็งมีประสิทธิภาพใหกับโรงเรียน ภายใตกระบวนการจัดการเรียนรูบูรณาการเพื่อ
เสริมสรางคุณลักษณะอยูอยางพอเพียง

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
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5.1.3 ดานคุณภาพผูเรียน
จากการดําเนินกิจกรรมตางๆ ชวงปการศึกษา 2562 พบวา นักเรียนสวนใหญ
มีความรูเฉลี่ยทุกกลุมประสบการณคิดเปนรอยละ 85.00 สูงกวาเปาหมายที่โรงเรียนตั้งไว คือ รอยละ
80
ในดานทักษะการอานคิดวิเคราะหและเขียน พบวา นักเรียนสวนใหญ มีผลการ
ประเมินอยูในระดับ ผานคิดเปนรอยละ 83.00 สูงกวาเปาหมายที่โรงเรียนตั้งไว รอยละ 80 คิดเปน
รอยละ 80 ของทั้งหมด
ในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค พบวา นักเรียนสวนใหญมีผลการประเมินอยูใน
ระดับ ดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 98.00 สูงกวาเปาหมายที่โรงเรียนตั้งไว รอยละ 85 คิดเปนรอยละ 95
ของทั้งหมด
5.1.4 ดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
ในดานการพัฒนาหลักสูตร ไดดําเนินการรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เลย เขต 3 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ในดานการจัดการเรียนรูไดดําเนินการรวมชั้นเรียนและจัดการเรียนการสอนโดย
บูรณาการระหวางเนื้อหาวิชาเขาดวยกันภายใตกระบวนการจัดการเรียนรูบูรณาการเพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะอยูอยางพอเพียง โดยจัดทําแผนการเรียนรูเพื่อบมเพาะอุปนิสัยพอเพียง และนําลงสูการ
จัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการ Active Learning ทําใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดใน
ระดับ ดีมาก
ในดานการวัดและประเมินผล ไดดําเนินการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
โดยวัดผลกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน เพื่อใหทราบการพัฒนาของนักเรียนทุกระยะ
5.1.5 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ทรัพยากรและบุคลากร
จากการดําเนิ นการโครงการทําให บุคลากรของโรงเรีย นไดรับ การพัฒ นาตาม
เปาหมายที่โรงเรียนกําหนดไว อยางนอยคนละ 2 ครัง้
5.1.6 ดานความสัมพันธกับชุมชน
จากการดําเนินโครงการตางๆ ทําใหโรงเรียนไดรับความรวมมือจากผูปกครอง
นั ก เรี ย นและชุ ม ชนเป น อย า งดี ในด า นแรงงานในการซ อ มแซม ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาภู มิ ทั ศ น
สภาพแวดลอมและหองเรียน รวมถึงการชวยดูแลทรัพยสินของราชการ
ในดานความรวมมือในการพัฒนานักเรียนผูปกครองไดใหความรวมมือในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลและรวมกันพัฒนานักเรียนเปนอยางดี
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5.1.7 ดานการดําเนินงานตามนโยบาย / โครงการพิเศษ
จากการดําเนินโครงการการนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาในหลวง
รัชกาลที่ 10 ลงสูการปฏิบัติ โครงการดานการปองกันปญหาสารเสพติด โครงการสถานศึกษา
ปลอดภัย โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียน
สุจริต ไดดําเนินการโดยรวมมือกับผูปกครองและชุมชน ทําใหนักเรียนมีคุณลักษณะ 4 ดานตามพระ
บรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั ว นักเรีย นปลอดจากการเกี่ย วของกั บสารเสพติ ด 100
เปอรเซ็นต โรงเรียนไดรับการยอมรับ เชื่อมั่น และศรัทธาจากทุกฝายที่เกี่ยวของ สงผลใหไดรับรางวัล
จํานวนมาก
5.2 ผลสําเร็จที่เปนจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
จุดเดน
ในการดําเนินการจัดการศึกษาในปการศึกษา 2562 จุดเดนของโรงเรียนที่ควรไดรับการ
ดํ า รงไว คื อ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ข องนั ก เรี ย น โดยส ว นใหญ นั ก เรี ย นผ า นการประเมิ น ด า น
คุณลักษณะที่พึงประสงคอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 98 ซึ่งเปนที่พึงพอใจของผูปกครองและ
ชุมชน ตลอดจนผูพบเห็น
จุดที่ควรไดรับการพัฒนา
โรงเรียนมีจุดที่ควรไดรับการพัฒนาในหลายดาน สืบเนื่องมาจากการขาดแคลนบุคลากร
เปนสําคัญจึงมีจุดที่ควรไดรับการพัฒนาดังนี้
1. ด า นการจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ค รู ไ ม ค รบชั้ น เรี ย นก อ ให เ กิ ด ป ญ หาในการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอน แตหากครูผูสอนสามารถวางแผนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อ
เสริมสรางคุณลักษณะอยูอยางพอเพียงไดจะทําใหการจัดการกระบวนการเรียนรูทําไดดีขึ้น
2. การพั ฒ นาบุ คลากรในเรื่องเทคนิคการสอน เนื่องจากเปน โรงเรีย นขนาดเล็กไม
สามารถดําเนินการพัฒนาบุคลากรไดเองประกอบกับมีขอจํากัดในการสงบุคลากรไปพัฒนา ทั้งในดาน
งบประมาณและเวลาที่จะไปอบรมเนื่องจากตองทิ้งหองเรียนที่มีครูไมครบชั้นเรียนอยูแลว
3. สื่อและแหลงเรียนรูในชุมชนมีขอจํากัดและมีจํานวนนอย ยังไมเพียงพอ ตอการ
จัดการเรียนรู ตองสรางเพิ่มเติมใหหลากหลาย รวมทั้งครูบางสวนไมชอบใชสื่อประกอบในการสอน
ตองสรางความตระหนักใหครูผูสอนใชสื่อการเรียนการสอน
5.3 แผนงานและโครงการ
แผนการดําเนินการพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนบานแกงเกลี้ยงไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป ปการศึกษา 2563 โดยกําหนดโครงการตางๆ เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน จํานวน
27 โครงการ ดังนี้
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การบริหารวิชาการ
แนวคิด
งานวิชาการเปนงานหลัก หรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหาร
จั ด การไปให ส ถานศึ กษาให มากที่ สุด ดว ยเจตนารมณที่จ ะใหส ถานศึกษาดําเนิน การไดโ ดยอิส ระ
คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการมีสวน
รวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหาร
และการจั ดการสามารถ พัฒ นาหลักสูตรและกระบวนการเรี ย นรูตลอดจนการวั ดผล ประเมิน ผล
รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่น ไดอยางมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ
โครงการ : การบริหารงานวิชาการ มีจํานวน 10 โครงการ
ที่
1
2
3
4
5
6

7
8
9

ชื่อโครงการ
การพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู
การสงเสริมความเปนเลิศทาง
วิชาการ
แกปญหาการออกไมออก
เขียนไมได
การฝกทักษะการงานอาชีพ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

ผูรับผิดชอบ
นางสาวพรสวรรค สอนดี

ระยะเวลาดําเนินการ
1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64

นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64

นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64

นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64

นางสาวสุดาวรรณ ปองกัน
นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร
นางสาวพรสวรรค สอนดี
นางจิระภา แสนมณี
การผลิตสื่อการเรียนการสอน นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร
และนวัตกรรมทางการศึกษา นางสาวสุดาวรรณ ปองกัน
การนิเทศภายในสถานศึกษา นายภาณุพันธุ จันทรา
นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร
พัฒนาระบบการประกัน
นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร
นางจิระภา แสนมณี
ภายในสถานศึกษา

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64
1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64
1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64
1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64
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ที่
ชื่อโครงการ
10 การพัฒนาผูเรียนโดยใช
กิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (PLC :
Professional Learning
Community

ผูรับผิดชอบ
นายภาณุพันธุ จันทรา
นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร
นางสาวจิระภา แสนมณี
นางสาวพรสวรรค สอนดี

ระยะเวลาดําเนินการ
1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64

การบริหารงานงบประมาณ
แนวคิด
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระ ในการบริหารจัดการมี
ความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายไดจาก
บริการมาใชบริการจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอผูเรียน
โครงการ : การบริหารงานงบประมาณ มีจํานวน 1 โครงการ
ที่

1

ชื่อโครงการ

พัฒนาปรับปรุงระบบงาน
การเงินและพัสดุ

ผูรับผิดชอบ

นางสาวพรสวรรค สอนดี

ระยะเวลาดําเนินการ

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64

การบริหารงานบุคลากร
แนวคิด
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความ
คลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมมาภิบาลขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดรับการพัฒนามีความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติมี
ความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ
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โครงการ : การบริหารงานบุคลากร มีจํานวน 1 โครงการ
ที่

ชื่อโครงการ

1

พัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษาและ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

ผูรับผิดชอบ

นายภาณุพันธุ จันทรา
นางสาวพรสวรรค สอนดี

ระยะเวลาดําเนินการ

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64

การบริหารงานทั่วไป
แนวคิด
เปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร ใหบริการบริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตาม
มาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริมสนับสนุนและ
การอํานวยการ ความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใช
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี อ ย า งเหมาะสม ส ง เสริ ม ในการการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ตามหลักการบริห ารที่ มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลั กโดยเน นความโปรงใสความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของเพื่อใหการ
จัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โครงการ : การบริหารงานทั่วไป มีจํานวน 5 โครงการ
ที่

ชื่อโครงการ

1

ขับเคลื่อนศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดาน
การศึกษา เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
ปรับปรุง พัฒนา
สภาพแวดลอมในโรงเรียน
วันสําคัญและสงเสริม
ประเพณีทองถิ่น
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

2
3
4

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการ

นายภาณุพันธุ จันทรา
นางสาวสุดาวรรณ ปองกัน

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64

นายทนงศักดิ์ ศรีบุรินทร

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64

นางวิไลลักษณ ภักดีมี
นางอุบลวณี อุดมสิทธิ์
นางสาวรุงทิวา ใยบัว

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64
1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64

นางสาวสุดาวรรณ ปองกัน
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ที่

5

6

ชื่อโครงการ

ผูรับผิดชอบ

การปรับปรุง พัฒนาวง
ดนตรีโปงลางสืบสาน
วัฒนธรรมทองถิ่น
ระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน

นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร
นางสาวรุงทิวา ใยบัว
นางสาวสุดาวรรณ ปองกัน
นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร
นางจิระภา แสนมณี

ระยะเวลาดําเนินการ

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64

การบริหารงานตามนโยบายและโครงการพิเศษ
แนวคิด
เป น งานที่ ต อบสนองนโยบายของหน ว ยงาน เพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาให มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ ใหเปนกลไกในการสรางคนใหเปนบุคคล แหงการเรียนรู สรางองคกรแหงการเรียนรู
และสรางสังคมแหงการเรียนรู เพื่อใหปวงชนชาวไทยมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพชีวิต
ที่ ดี สามารถอยู อ ย า งไทยในสั ง คมโลกอย า งเป น สุ ข รวมทั้ ง ก อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาชุ ม ชนและ
ประเทศชาติใหกาวหนา มั่นคง สมดุล และยั่งยืน โดยใหผูผานการศึกษามีความรูความสามารถ และ
คุณลักษณะสําคัญดังคุณลักษณะอันพึงประสงคของคนไทยที่กําหนดไว
โครงการ : การบริหารงานตามนโยบาย มีจํานวน 4 โครงการ
ที่

ชื่อโครงการ

ผูรับผิดชอบ

1
2

การจัดการศึกษาเรียนฟรี
15 ป อยางมีคุณภาพ
อาหารกลางวัน

3
4

ระยะเวลาดําเนินการ

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64

อาหารเสริม (นม)

นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร
นางสาวรุงทิวา ใยบัว
นางวิไลลักษณ ภักดีมี
นางสาวสุดาวรรณ ปองกัน
นางสาวพรสวรรค สอนดี

ปจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจนและยากจนพิเศษ

นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร
นางสาวสุดาวรรณ ปองกัน

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64
1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64
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โครงการ : โครงการพิเศษ มีจํานวน 7 โครงการ
ที่

ชื่อโครงการ

1

นอมนําพระบรมราโชบาย
ดานการศึกษา ในหลวง
รัชกาลที่ 10 ลงสูการ
ปฏิบัติ
โรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล

นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร
นางสาวรุงทิวา ใยบัว

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64

นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร
นางสาวสุดาวรรณ ปองกัน

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64

3

โรงเรียนประชารัฐ

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64

4

โรงเรียนวิถีพุทธ

นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร
นางสาวสุดาวรรณ ปองกัน
นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร
นางสาวรุงทิวา ใยบัว

5

โรงเรียนสุจริต

นางสาวพรสวรรค สอนดี

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64

2

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการ

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64

นางจิระภา แสงมณี
6

สถานศึกษาปลอดภัย

นางสาวโอพัตตรา ศรีบรุ ินทร
นางสาวสุดาวรรณ ปองกัน

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64

7

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ นางสาวโอพัตตรา ศรีบรุ ินทร
ติดและอบายมุข
นางสาวรุงทิวา ใยบัว

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64
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